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เยี่ยมพระพุทธบิดา

เม่ือเจาชายสิทธัตถะตรัสรูเปนพระพุทธเจา และเสด็จออกจาริก
ไปประกาศธรรม จนในปที่ ๒ ไดมาประทับอยูที่พระเวฬุวัน ในเขตพระ
นครราชคฤห พระเจาสุทโธทนะ ทรงทราบสถานที่ประทับของพระราช
โอรส จึงทรงสงอํามาตยมาทูลเชิญพระพุทธเจาเสด็จไปทรงเยี่ยมพระ
พุทธบิดา ที่พระนครกบิลพัสดุ

อํามาตยหลายชุดเดินทางไปแลวเงียบหาย จนกระทั่งในที่สุด 
พระเจาสุทโธทนะทรงสงอํามาตยใหญชื่อวากาฬุทายีไปทําหนาที่น้ี จึง
ประสบความสําเร็จ

ทานกาฬทุายเีดินทางถงึเมืองราชคฤห ไดฟงธรรม บรรลผุลสงูสดุ
เปนพระอรหนัตและอปุสมบทแลว พอดีถงึกลางเดือน ๔ ทานเหน็วาเปน
ระยะสิ้นฤดูหนาว เขาสูวสันตกาล คือฤดูใบไมผลิ อันเหมาะที่จะเดิน
ทาง จึงเขาเฝาพระพุทธเจา กลาวคํารอยกรองอัญเชิญเสด็จ โดย
พรรณนาหนทางดําเนินจากเมืองราชคฤหสูเมืองกบิลพัสดุ

คําประพันธอัญเชิญเสด็จ ของทานพระกาฬุทายี ตอนหนึ่งวาดังน้ี
ขาแตพระองคผูเจริญ บดันี ้ถงึฤดทูีป่ระดาตนไม ซ่ึงได

ผลดัใบเกาทิง้ไป ตางผลดิอกออกผลใหม ดอกสแีดงจดัจา สด
ใสวะวาวราวกะมเีปลวสองประกาย ขาแตองคพระมหาวรีะ 
เปนกาละอนัเหมาะแลวทีจ่ะทรงอนเุคราะหหมูพระญาติวงศ

ขาแตองคพระวีระเจา หมูไมทั้งหลายมีดอกบาน
สะพรั่ง นารื่นรมยใจ สงกลิ่นหอมฟุงตระหลบไปท่ัวทิศ



ชีวิตจะงาม สังคมจะดีฯ๒

โดยรอบ ทิ้งใบเกาแลว กําลังออกผลใหม เปนกาลสมัย
อันเหมาะที่จะเสด็จจากที่น้ีออกทรงดําเนิน   

ไมตนมีผลขนาดยอม อยางมะพลับ และมะหาด รส
ช่ืนใจ มีเปลือกสีเหลืองสวยดังสีทอง หาไดตลอดทุก
เวลา ขาแตพระองคผูทรงมหายศชัย บัดนี้เปนกาลสมัย
อันเหมาะที่จะเสด็จครรไล 

ไมผลนานาชนดิ ทีเ่ปนคลายอยางนี ้ มากมายเปน
อเนก มีผลหอยยอยระยาอยูทัง้สองขางทาง ขาแตพระองค
ผูทรงยศใหญ บดันีเ้ปนเวลาทีค่วรจะเสดจ็ครรไล

จําปา ชางนาว กากะทงิ สงกลิน่หอม ยามลมราํพาย
พัด ยอดทีมี่ดอกสะพรัง่ เดนตา ดงัวามใีจอาทร พากนั
นอมกิง่กรลงมา นบถวายบชูาดวยกลิน่สคุนธ ขาแตพระ
ผูทรงมหายศชยั บดันีเ้ปนเวลาทีค่วรจะเสดจ็ครรไล

เหลานกแกว นกสาลิกา มีสีสันงามวิจิตร รูปสวย 
เสียงไพเราะ บินข้ึนบินลงไปมา กลุมรุมยอดไม ขันรอง
อยูสองขางทาง พากันสงเสียงกูกันไปกูกันมา บัดนี้เปน
เวลาที่พระองคจะไดทรงเห็นพระชนกแลว

ประดาสระน้ํา ทะเลสาบ มีฟากฝงชายทางามราบ
เรียบ นารื่นรมย ดารดาษไปดวยทรายสีขาว เต็มเปยม
ดวยนํ้าที่มีรสสดชื่น เปนที่ซ่ึงหมูชนลงไปอาบและดื่ม
กิน งามโดดเดนอยูเสมอแกสายตา เปนสมัยอันเหมาะที่
จะทรงทัศนาพระประยูรญาติ
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ถงึทีน่ั่น ถงึทีโ่นน กมี็สระโบกขรณ ี ทีด่ารดาษดวย
ดอกบณุฑริก ดาษดืน่ดวยดอกปทมุ อยูทัง้สองขางทาง 
สวยงาม มีนํ้าทีช่นทัง้หลายลงไปสรงสนานได เปนกาลสมยั
อนัเหมาะทีจ่ะเสดจ็ไปทรงเยีย่มเยยีนพระประยรูญาติแลว

ทั้งสองขางแหงหนทางดําเนิน ประชาชนที่อยูกัน
เปนชุมชนคับคั่ง เปนคาม เปนนิคม มีศรัทธา มีความ
เลื่อมใส นับถือพระรัตนตรัย ประชาชนเหลานั้นก็จะได
สัมฤทธิ์ความคิดหวังอยางสมบูรณดวย เปนกาลสมัย
อันเหมาะแลวที่จะเสด็จไปทรงเยี่ยมพระญาติวงศ…

พระพุทธเจาทรงสดับคําอาราธนาเปนพจนประพันธอันไพเราะ 
รวมทั้งหมดประมาณ ๖๐ คาถา จบแลว ก็ไดทรงรับนิมนต แลวเสด็จ
ดําเนินทางไกลไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดาและพระญาติวงศ ที่เมือง
กบิลพัสดุ นําความเจริญธรรมเจริญปญญาและสันตินิรามิสสุขมา
ประทานแกถิ่นฐานพระชาติภูมิ ในปที่ ๒ แหงการบําเพ็ญพุทธกิจ 
สัมฤทธิ์พระราชประสงคของพระเจาสุทโธทนะ



เม่ือใจสะอาด ธรรมชาติมีสุขให

พระพุทธเจาทรงมีพระวิสุทธิคุณ คือความบริสุทธิ์ อยางที่เราพูด
กันคลุมๆ วา ไมมีกิเลส เชน ไมมีความโกรธความเกลียด ไมติดลาภติด
ยศ พระหฤทัยไมขุน ไมเคือง ไมขัด ไมของ ไมติดคางกับความคิดที่จะ
เปนน่ันจะเอานี่ เปนตน พระทัยของพระองคจึงปลอดโปรง โลงเบา และ
สดใส เบิกบาน อยูเสมอ

เม่ือไมมีความคิดติดกิเลสอยางที่วาน้ัน พระพุทธเจาจะประทับอยู
ที่ไหน พระหฤทัยและพระปรีชาญาณของพระองคก็เหมือนเปดรับ หรือ
ถึงกันทันทีกับทุกสิ่งทุกอยาง ที่ชิดใกลหรือรายรอบพระองค ไมมีอะไร 
โดยเฉพาะความคิดติดกิเลสของตนเอง ที่จะปดบังขวางกั้น หรือจะทํา
ใหเลี่ยงหลีกหลบขามไปเสีย ถาเปนมนุษยหรือชีวิตอื่น ก็รูเขาใจมองเห็น
สุขทุกขและสภาพชีวิตของเขา ถาเปนธรรมชาติทั่วไป ก็ทราบและซึ้งถึง
ความงามความสัมพันธอันละเอียดละเมียดละไมอยางทั่วตลอด และนี้ก็
เปนการเขาถึงความสุขอยางประณีตดานหน่ึง

ดังน้ัน พระพุทธองคจึงทรงซาบซึ้งในความงามของธรรมชาติ 
และประทับอยูทามกลางธรรมชาติอยางทรงมีความสุขตลอดเวลา ดังที่
ปรากฏเปนบันทึกเรื่องราวมากมายในพระไตรปฎก ตั้งแตพลันที่ตรัสรู
แลว ก็ทรงเสวยวิมุตติสุข และเหตุการณยอยอยางเรื่องที่ทรงสดับคํา
อาราธนาเสด็จของพระกาฬุทายีขางตนน้ี

พระอรหันตอื่นทั้งหลายก็มีความบริสุทธิ์ที่วาน้ีเชนเดียวกัน ดัง
ทานพระกาฬุทายีที่ประพันธคาถาพรรณนาความงามของธรรมชาติถวาย
แดพระพุทธองคได ก็เพราะทานเองมีดวงใจที่ประณีตอยางน้ัน
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เม่ือใกลกอนจะปรินิพพาน มีเรื่องเกี่ยวของ พระไตรปฎกจึง
บนัทกึเหตกุารณทีพ่ระพทุธเจาตรสักบัพระอานนทบอยครัง้ ถงึสถานทีอ่นั
เปนรมณียสถาน ที่พระองคเคยเสด็จผานและไดประทบั ดังคําบาลวีา 
“รมณียา อานนฺท เวสาลี, รมณีย อุเทนเจติย …” (อานนท! เมือง
เวสาลี เปนที่รื่นรมย, อุเทนเจดีย ก็เปนรมณีย)

พระไตรปฎกไดบันทึกบทประพันธของพระอรหันต ทั้งพระเถระ
และพระเถรีไวมากหลายองค ที่กลาวถึงความสุขของทานทามกลาง
ธรรมชาติ ในแดนปาเขาลําเนาไพร

ในที่น้ี จะยกคาถาของพระมหากัสสปะมาดูกันเปนตัวอยาง
พระมหากัสสปะนั้นทานถือขอปฏิบัติขัดเกลา ที่เรียกวาธุดงค 

มากเปนพิเศษ เริ่มตั้งแตขออยูปา เปนตัวอยางของชีวิตที่เรียบงาย
เม่ือใจไมมีกเิลสเชนทีว่าคิดใฝจะเปนน่ันจะเอานีแ่ลว ความเรยีบงาย 

ที่เปนของแทของจริง ก็ยอมจะเกิดจะมีขึ้นมาเอง เหมือนเปนอัตโนมัติ
เม่ือไมมีความคดิตดิกเิลสคางคากัน้ขวางบงัไว ใจเปด เปนอสิระอยู 

กอ็ยางทีว่าแลว คนกมี็ความพอใจไดทนัทเีลย กบัความดคีวามงามตาม
ธรรมดาของมัน ซ่ึงไมจําเปนตองมาสนองความตองการสวนตัวของเขา

น่ีก็คือ สิ่งที่ทานเรียกวา “สภาวฉันทะ”
เม่ือมีความพอใจนี้ ความสุขซ้ึงที่ถึงกันกับธรรมชาติก็มีขึ้นหรือ

เขามาเองทันที ดังคาถาจากใจของพระมหากัสสปะ ที่ยกมาบางสวนเปน
ตัวอยาง ตอไปนี้

พระมหากสัสปะ ผูบาํราศอปุาทาน ไรอาสวกเิลส ทาํกจิ
เสรจ็แลว กลบัจากบณิฑบาต ข้ึนสูภเูขา เอาจติพนิิจธรรม
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ภาคพืน้ภผูา เปนทีร่าเรงิใจ มีตนกุมมากมายเรยีงราย
เปนทวิแถว มีเสียงชางรองกองกงัวาน เปนรมยสถาน ถิน่
ขุนเขาทาํใจเราใหร่ืนรมย

ขุนเขาสทีะมนึดจุเมฆ งามเดน มีธารน้าํเยน็ใสสะอาด 
ดารดาษดวยผนืหญาแผคลมุ มีสีเหมือนแมลงคอมทอง 
ถิน่ขุนเขาทาํใจเราใหร่ืนรมย

ยอดภผูาสงูตระหงานเทยีมเมฆ เขียวทะมึน มองเหน็
เหมือนเปนปราสาท กมัปนาทดวยเสยีงชางคาํรนรอง เปนที่
ราเรงิ ถิน่ขุนเขาทาํใจเราใหร่ืนรมย

พ้ืนภผูานารืน่รมย ชุมฉ่าํดวยนํ้าฝน เปนทีอ่ยูอาศยั
ของเหลาฤาษ ี เซ็งแซดวยเสยีงนกยงู ถิน่ขุนเขาทาํใจเราให
ร่ืนรมย

แดนดอยถิน่ไพร ไมพลกุพลานดวยผูคน มีแตหมูเน้ือ
เสพอาศยั ดืน่ดาไปดวยหมูนกนานาหลากหลาย ถิน่ขุนเขา
ทาํใจเราใหร่ืนรมย

ผืนแผนศิลาลวนหนาใหญ เปนแหลงนํ้าใสสะอาด 
เกลือ่นกลนดวยคางและมฤคชาต ิ ดารดาษไปดวยสาหราย 
ถิน่ขุนเขาทาํใจเราใหร่ืนรมย …

ยามมีกิจมีการมีงานจะพึงทํา ก็ทําดวยความสุข เม่ือไมมีเรื่องตอง
ทํา ก็อยูกับความสุขที่มีอยูตลอดเวลาตามธรรมดาของมันเอง



รักของพอแม ทั้งรักแท และรักยั่งยืน

ลูกทุกคนคงเห็นชัดวา ที่คุณพอคุณแมทําทุกอยางใหแกลูกน้ัน ก็
ทําดวยความรัก เราจึงควรรูจักความรักของคุณพอคุณแมใหดีสักหนอย

เริ่มแรก รูจักกันไวกอนวา ความรักน้ัน ถาแยกตามหลักธรรม ก็
แบงงายๆ วา มี ๒ แบบ

ความรกัแบบที ่ ๑ คือ ความชอบใจอยากไดเขามาสนองความ
ตองการของเรา เพ่ือทาํใหตวัเรามคีวามสขุ ความชอบใจทีจ่ะเอาเขามาบาํเรอ
ความสขุของเรา ชอบใจคนนัน้สิง่น้ันเพราะจะมาสนองความตองการเปน
เครือ่งบาํรงุบาํเรอเรา ทาํใหเรามคีวามสขุได ความรกัแบบนีมี้มากมายทั่วไป

ความรกัแบบที ่๒ คือ ความอยากใหเขามีความสุข ความตองการ
ใหคนอื่นมีความสุข หรอืความปรารถนาใหคนอืน่อยูดีมีความสขุ ความ
รักของพอแมเปนแบบที่ ๒ น้ี คือ อยากใหลูกมีความสุข

ความรัก ๒ แบบนี้ แทบจะตรงขามกันเลย
แบบที่ ๑ อยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา (จะหาความสุข

จากเขา หรือเอาเขามาทําใหเราเปนสุข) แต
แบบที่ ๒ อยากใหเขาเปนสุข (จะใหความสุขแกเขา หรือทําใหเขา

เปนสุข)
ความรักที่หนุมสาวมักพูดกัน คือแบบที่หนึ่ง
แตในครอบครวั มีความรกัอกีแบบหนึง่ใหเหน็ คือ ความรกัระหวาง

พอแมกบัลกู โดยเฉพาะความรกัของพอแมตอลกู คือความอยากใหลกูเปนสขุ
ความรักชอบใจอยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา ก็คือ ราคะ
สวนความรักที่อยากใหเขาเปนสุข ทานเรียกวา เมตตา
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ความรัก ๒ แบบนี้ มีลักษณะตางกัน และมีผลตางกันดวย อะไร
จะตามมาจากความรักทั้ง ๒ แบบนี้

ถามีความรักแบบที่ ๑ ก็ตองการได ตองการเอาเพื่อตนเอง เม่ือ
ทุกคนตางคนตางอยากได ความรักประเภทนี้ ก็จะนํามาซึ่งปญหา คือ 
ความเห็นแกตัว และการเบียดเบียนแยงชิงซึ่งกันและกัน

สวนความรักแบบที่ ๒ อยากใหผูอื่นเปนสุข เม่ืออยากใหผูอื่น
เปนสุข ก็จะพยายามทําใหเขาเปนสุข เหมือนพอแมรักลูก ก็พยายามทํา
ใหลูกเปนสุข และเมื่อทําใหลูกเปนสุขได ตัวเองก็เปนสุขดวย

ความรักแบบที่หนึ่ง เปนความตองการที่จะหาความสุขใหตนเอง 
พอเขามีความทุกขลําบากเดือดรอน หรืออยูในสภาพที่ไมสามารถสนอง
ความตองการของเราได เราก็เบื่อหนาย รังเกียจ

แตความรักแบบที่สองตองการใหเขามีความสุข พอเขามีความ
ทุกขเดือดรอน เราก็สงสาร อยากจะชวยปลดเปลื้องความทุกข ใหเขา
พนจากความลําบากเดือดรอนน้ัน

ความรกัแบบทีห่นึง่น้ัน ตองไดจงึจะเปนสขุ ซ่ึงเปนธรรมดาของปถุชุน
ทัว่ไป ทีว่า เม่ือเอาเม่ือได จงึมีความสขุ แตถาตองใหตองเสยี กเ็ปนทกุข

วิถีของปุถุชนน้ี จะทําใหไมสามารถพัฒนาในเรื่องคุณธรรม 
เพราะวา ถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได มนุษยจะตอง
เบียดเบียนกัน แกปญหาสังคมไมได

แตถาเม่ือไรเราสามารถมีความสุขจากการให เม่ือไรการใหกลาย
เปนความสุข เม่ือน้ันปญหาสังคมจะลดนอยลงไป หรือแกไขไดทันที 
เพราะมนุษยจะเกื้อกูลกัน

ตามปกติ การใหคือการสละหรือยอมเสียไป ซ่ึงมักตองฝนใจ จึง
เปนความทกุข แตพอมีความรกัแบบทีส่อง กใ็หดวยความสขุ ดังน้ัน ความรกั
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คือเมตตาจงึมาสรางความเปลีย่นแปลงใหม ทาํใหการใหกลายเปนความสขุ
ความรักแบบที่สอง ที่ทําใหคนมีความสุขจากการให จึงเปนความ

รักที่สรางสรรคและแกปญหา
เม่ือมนุษยมีความสุขจากการให จะเปนความสุขแบบทั้งสองฝาย

สขุดวยกนั คือ ผูใหก็สุขเม่ือเห็นเขามีความสุข สวนผูไดรับก็มีความสุข
จากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน จึงเปนความสุขแบบประสาน

ความสุขแบบนี้ดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองก็มีทางได
ความสุขเพ่ิมขึ้น แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเกื้อกูลกัน ชวยให
เพ่ือนมนุษยมีความสุข ทําใหอยูรวมกันดวยดี

ความรักของพอแมคือ อยากเห็นลูกมีความสุข และอยากทําให
ลูกเปนสุข แลวก็มีความสุขเม่ือเห็นลูกเปนสุข

เม่ืออยากเห็นลูกมีความสุข พอแมก็พยายามทําทุกอยางใหลูกมี
ความสุข วิธีสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหลูกมีความสุข ก็คือการใหแกลูก 
เพราะฉะนั้นพอแมก็จะมีความสุขในการใหแกลูก เพราะการใหน้ันเปน
การทําใหลูกมีความสุข

ในขณะที่คนทั่วไปตองไดจึงจะมีความสุข แตพอแมใหแกลูกก็มี
ความสุข บางทีตัวเองตองลําบากเดือดรอน แตพอเห็นลูกมีความสุข ก็มี
ความสุข ในทางตรงขาม ถาเห็นลูกไมสบายหรือตกทุกขลําบาก พอแมก็
พลอยทุกข หาทางแกไข ไมมีความรังเกียจ ไมมีความเบื่อหนาย แลวยัง
ทนทุกขทนลําบากเพื่อลูกไดดวย

รกัของพอแมน้ีเปนรกัแททีย่ัง่ยนื ลกูจะขึน้สงู ลงต่าํ ดี ราย พอแม
กร็กั ตดัลกูไมขาด ลกูจะไปไหนหางไกล ยาวนานเทาใด จะเกดิเหตกุารณ
ผนัแปรอยางไร แมแตจะถกูคนทัง้โลกเกลยีดชงั ไมมีใครเอาดวยแลว 
พอแมผูใหกําเนิดก็ยังเปนออมอกสุดทายที่จะโอบกอดลูกไว



ใจดี มีความสุข

ชวีติทีเ่ปนอยูถกูตอง หรอือยูเปนน้ัน ตองดาํเนินไปดวยด ีหรอือยู
ใหดี ครบทัง้ ๓ แดน คือ แดนสมัพันธกบัสิง่แวดลอม แดนจติใจ และ
แดนปญญา ทั้ง ๓ แดนนี้ทํางานไปดวยกันเปนชีวิตอันเดียว

ในยุคที่ผานมา จะเห็นวา คนสมัยใหมตื่นเตนสนใจแดนโนนท ี
แดนน้ีท ี กอนน้ีไมนานนัก กเ็นนแดนปญญา พูดกนันักหนาในเรือ่ง IQ 
จนกระทัง่ไมกีป่มาน้ีเอง กห็นัมาจีก้นัในแดนจติใจ พูดกนันักถงึ EQ แลวก ็
emotional intelligence ทีแ่ปลกนัวา “ความฉลาดเชงิอารมณ” หรอื 
“ปรีชาเชิงอารมณ” หรืออะไรทํานองนี้ คือมาเนนที่ emotion (ถาไม
ระวัง จะเหมือนกับมีแฟชั่นทางวิชาการ)

Emotion น้ันแปลกันมาวา “อารมณ” ซ่ึงเปนคําแปลที่ไมอยากใช
ในที่น้ี เพราะ “อารมณ” เปนคําพระที่เอามาใชในภาษาไทย แตความ
หมายเพี้ยนไปจนสับสนกับความหมายเดิม ขอใชคําเผื่อเลือกวา “ภาวะ
จิตใจ” หรือสั้นๆ วา “ภาวะจิต”

เราตองการใหคนมีจิตใจดี ที่เขาเรียกวามี positive emotions 
(อารมณบวก) คือมีภาวะจิตดี หรือภาวะจิตกุศล เชน มีความรักความ
ปรารถนาดี เอื้อเฟอ ราเริงแจมใส กระตือรือรน ฯลฯ ไมใหมีภาวะจิต
อกุศล เชน โกรธ เกลียด กลัว ริษยา เศรา ซึม เปนตน ที่เปน 
negative emotions

เพ่ือไมใหพรา คลุมเครือ หรือฟนเฝอ เราควรรูหลักในการพัฒนา
จิตใจ ซ่ึงทานสอนไวชัดเจนวา เราควรมีภาวะจิตดี หรือภาวะจิตกุศล ที่
เปนพ้ืนฐานไวประจําตัว ๒ ชุด คือ ชุดพัฒนาในตัว ๕ อยาง กับชุดแผ
ออกนอกตัว ๔ อยาง
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เรยีกใหเปนวชิาการวา ภาวะจติดีเพ่ือชวีติ กบั ภาวะจติดีเพ่ือสงัคม
ชุดแรก เปนภาวะจิตดีที่ควรมีประจําอยูในตัวตลอดเวลา เพ่ือ

ความอยูดีของตนเอง และเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาชีวิตตอไป
ชุดน้ี พุทธศาสนาเนนมากวา เปนเครื่องวัดความกาวหนาของการ

พัฒนาจิตใจ คนไหนที่ไปปฏิบัติธรรม ถายังไมไดคุณสมบัติ ๕ อยางน้ี
ถือวายังไมประสบความสําเร็จ (ยังไมกาวหนาดวยซ้ํา) ไดแก

๑. ปราโมทย คือ ความราเริงเบิกบานใจ ขอน้ีเปนพ้ืนใจเลย
ทุกคนควรมีภาวะจิตนี้เปนประจํา

ปราโมทยน้ีสาํคัญมาก พระพทุธเจาตรสัวา “ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ 
ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ” แปลวา ภิกษผุูมากดวยปราโมทยจะทาํทกุขให
หมดสิน้ไป ทกุคนจงึควรมจีติใจทีร่าเรงิเบกิบานอยูเสมอ

๒. ปติ คือ ความอิม่ใจ ปลืม้ใจ หมายความวา เวลาทํางานทําการ
ถาจติของเราไมตัง้ไวผดิ ใจของเราไมฟุงเฟอ ไมไปมวัหวงัเพอกบักาลขาง
หนา เราจะไดความอิม่ใจจากงานทีท่าํ เราทาํงานไป งานกเ็ดินหนาไป จติ
ของเรากป็ต ิอิม่ใจไปกบังานทีเ่ดินหนาน้ัน ถาไดผลสาํเรจ็สาํคัญ กป็ลืม้ใจ

๓. ปสสัทธิ คือ ความผอนคลาย เรียบรื่น สงบเย็น ไมเครียด
ขอสามนี้ ตรงขามกับที่เราเปนปญหากันนักในปจจุบัน อยางที่บนกันวา
คนมักจะเครียด แสดงวาดําเนินชีวิตผิด

เราบอกวาโลกเจริญ ถาเจริญจริง คนก็ตองมีชีวิตที่ดีขึ้น คือตอง
ดําเนินชีวิตถูก ใจตองสบาย ไมเครียด ตองมีปสสัทธิ

สามขอน้ีตามกันมาเองโดยธรรมชาติ เม่ือมีปราโมทยแลว ปติก็
เกิดได พอมีปติ อิ่มใจ ปลื้มใจแลว ปสสัทธิก็ตามมาเองโดยอัตโนมัติ 
คือจะรูสึกผอนคลายสงบเย็น
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มีแงพิเศษวา ปสสัทธิน้ีเปนขอที่โยงระหวางกายกับใจ คือพอเกิด
ปสสัทธิแลว ความผอนคลายก็จะมีทั้งทางกายและทางใจ (ความเครียด
ก็เชนเดียวกัน ถาเกิดความเครียดแลว ก็จะเครียดทั้งกายและใจ)

๔. สุข คือ ความฉ่ําช่ืนร่ืนใจ พอมีปสสัทธิผอนคลายแลว คนก็
มีความสุข แลวความสุขก็เปนตัวเอื้อเปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ

๕. สมาธ ิคือ ภาวะจติต้ังม่ัน แนว อยูตวั ไมมีอะไรรบกวน จะคดิ 
จะพจิารณา จะทาํอะไร ใจกอ็ยูกบัเรือ่งนัน้ ไมฟุงซาน ไมวอกแวกหวัน่ไหว 
เขาที่ อะไรๆ รบกวนไมได อยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ

ดูงายๆ วา จิตที่เปนสมาธิ ก็คือจิตที่อยูกับสิ่งที่ตองการไดตาม
ตองการ และจิตนั้นไมถูกรบกวน หรืออะไรๆ มากวนมันไมได

เปนอันวา คุณสมบัติ ๕ อยางน้ี ควรทําใหมีในจิตใจอยูเสมอ เปน
ภาวะจิตที่ดี จะเรียกวาสุขภาวะทางจิตก็แลวแต คือ ปราโมทย ปติ 
ปสสัทธิ สุข สมาธิ

พอจิตเปนสมาธิแลว ก็เปน “กัมมนีย” (หรือ กรรมนีย) แปลวา 
ควรแกงาน คือเปนจิตที่เหมาะแกการใชงาน หรือใชงานไดดี ถาเอาไปใช
งานทางปญญากจ็ะถกูตองและดทีีส่ดุ เปนไปตามระบบของการพฒันาชวีติ

ควรย้ําวา ทุกคนอยากมีความสุข ถาความสุขมากับภาวะจิตดีขอ
อืน่ๆ ในชดุน้ีครบทัง้หาอยาง กจ็ะเปนความสขุทีมี่ความปลอดภยัสงู และ
มีศักยภาพทีจ่ะพฒันาเปนความสขุทีม่ากและสงูขึน้ไปอกีไกลทเีดียว 



ใจดี ใหเขามีความสุข

ใจเรานี้ ตองอยูกับตัวเองขางในดวย และตองนึกคิดตอคนอื่นขาง
นอกดวย ดังน้ัน ในการพัฒนาจิตใจ ทานจึงใหเรามีภาวะจิตดี หรือ
ภาวะจติกศุล ไวเปนพ้ืนฐานประจาํตวัทัง้สองดาน ดังน้ัน จงึมีภาวะจติดี 
๒ ชดุ คือ ชดุพัฒนาในตวั ๕ อยาง กบัชดุแผออกนอกตวั ๔ อยาง แลว
สองชุดน้ันก็เปนปจจัยหนุนกันและกันในการพัฒนาชีวิตของเรา

ภาวะจติดชีดุในตวัไดพูดไปแลว ทน้ีี ชดุ ๒ ทีแ่ผออกนอกตวั ๔ อยาง
เราควรมไีว เพ่ือการสมัพันธทีดี่กบัเพือ่นมนุษย และเปนพ้ืนฐานของการ
ชวยผูอืน่ใหพัฒนา พรอมกนัน้ันมันกแ็สดงถงึการพฒันาของตวัเราเองดวย

ธรรม คือคุณสมบัติ ที่พึงพัฒนาขึ้นไวเปนพ้ืนฐานในการสัมพันธ
ทางสังคม ก็คือภาวะจิตที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ ซ่ึงคนไทยไดยินชื่อ
กันจนคุน แตก็มักเขาใจคลาดเคลื่อนไปไกลดวย ในที่น้ี จะพูดกันแค
หัวขอและคําอธิบายยอ ดังน้ี

๑. เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข 
ความมีใจแผไมตรี และใฝทําประโยชนแกผูอื่น

๒.กรุณา คือ ความสงสาร อยากชวยเขาใหพนทุกข ใฝใจจะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของผูประสบทุกข

๓. มทุติา คอื ความชืน่บานพลอยยนิดี เม่ือเขาอยูดีมีสขุ กมี็ใจราเรงิ
บนัเทงิดวย ชืน่ชมตอผูทีท่าํความดีงามประสบความสขุความสาํเรจ็ พลอย
เบกิบานยนิดีดวย มีใจสงเสรมิเม่ือเขาไดดีมีสขุ เจรญิงอกงามยิง่ขึ้นไป

๔. อเุบกขา คอื ความมใีจเปนกลาง วางตวัตัง้อยูในธรรมตามทีไ่ด
พิจารณาเหน็ดวยปญญา คือมีจติเรยีบตรงเทีย่งธรรมดจุตราช ูไมเอนเอยีง



ชีวิตจะงาม สังคมจะดีฯ๑๔

ดวยรกัหรอืชงั พิจารณาเหน็กรรมทีส่ตัวทัง้หลายกระทาํแลว อนัควรไดรบั
ผลดหีรอืชัว่ สมควรแกเหตทุีต่นประกอบ พรอมทีจ่ะวนิิจฉัยและปฏิบัติ
ไปตามธรรม รวมทัง้รูจกัวางเฉยสงบใจมองด ู ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง 
ในเมื่อไมมีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตัวไดดีแลว เขาสมควรรับ
ผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน

ใครมีธรรมครบ ๔ ขอน้ี ถาปฏิบัติถูกตอง ก็จะมีใจที่แผกวาง
ขวางครอบคลุมสรรพสัตว หรือคนสัตวทุกถวนหนา เปนจิตใจที่สากล

ที่วาเปนสากลครอบคลุมทั้งหมดนั้น นอกจากทั่วทุกตัวคนเสมอ
กันแลว ก็เพราะครบทุกสถานการณ ซ่ึงมีวิธีดูงายๆ ดังน้ี
๑. เมตตา มีตอคนสัตว ในสถานการณที่เขาอยูเปนปกติ
๒. กรุณา มีตอคนสัตว ในสถานการณที่เขาตกทุกขเดือดรอน
๓. มทุติา มีตอคนสัตว ในสถานการณที่เขาไดดีมีสขุเจรญิยิง่ขึ้น
๔. อุเบกขา มีตอคนสัตว ในสถานการณทีเ่ขาพงึรบัผดิชอบกรรมทีเ่ขาทาํ

การที่เรามีธรรมชุดน้ี สาระก็อยูที่ตองการใหเพ่ือนรวมโลกหรือ
รวมสังคมมีความสุข ใหคนอื่นสัตวอื่นทุกคนทุกตนเปนสุขกับเราดวย

ถามีธรรมชุดน้ี ความสุขของเขาก็เปนความสุขของเราดวย เชน 
เมตตาคืออยากใหเขาเปนสุข พอเห็นเขาเปนสุข เราก็เปนสุขดวย จึงเปน
ความสุขรวมกัน แลวก็ชัดดวยวา ภาวะจิตดีเพ่ือสังคมชุดน้ี กลับไป
หนุนภาวะจิตดีเพ่ือชีวิตใหพัฒนามากขึ้น เชน เราชวยเขาได เราก็ยิ่งอิ่ม
ใจปลื้มใจ มีความสุข แลวใจเราก็สงบ (ทั้งสี่ขอน้ี ใชฝกสมาธิไดหมด)

ทั้งน้ี ไมใชสุขเรื่อยเปอย แตใหสุขในความดีงามถูกตองชอบธรรม 
หรอืมีสขุทีเ่ปนธรรม เฉพาะอยางยิง่ใหเปนความสขุทีเ่กือ้หนนุการพฒันา
ชวีติของเขาเอง และไมใชสขุเฉพาะตวั แตเอือ้ใหทัง้โลกเปนสขุ   ☺



ใจดี กายพลอยมีสุขภาพ

จิตใจที่ดี หรือภาวะจิตกุศล ไมวาจะเปนความราเริง เบิกบาน 
ผองใส ปราโมทย ปติ ที่เปนชุดพัฒนาในตัว ก็ตาม จะเปนเมตตา 
กรณุา เปนตน ทีเ่ปนชดุแผออกไปนอกตวั กต็าม นอกจากมคีวามสาํคัญ
ในการพฒันาจติใจ เอือ้ตอการทาํงานของปญญา และชวยใหคนอยูรวม
กันรมเย็นเปนสุขแลว ก็สงผลดีตอรางกาย เกื้อหนุนสุขภาพกายดวย

ไมวาใครก็คงรูดีวา การทํางานของจิตใจอาศัยระบบของรางกาย 
และภาวะจิตใจมีความสัมพันธสงผลตอกันกับระบบของรางกายนั้น

เม่ือคนโกรธ (มีภาวะจิตโกรธ หรือจะยังใชคําวามีอารมณโกรธ 
ก็แลวแต) กลามเน้ือจะเครยีดเขม็งเกรง็ แมแตกลามเน้ือหนา หวัใจเตน
แรง หายใจแรงและเรว็ เกิดความเรารอน ระบบการเผาผลาญทัง้หมดเรง
ทาํงานหนกั ฯลฯ เลอืดค่ัง ลมขดั

ในระยะยาว ถามักโกรธ หงดุหงดิ รางกายจะทรดุโทรมไว แกเร็ว 
อาจเปนโรคบางอยางงาย เชน เปนแผลในกระเพาะอาหาร

ในทางกลับกัน ถาโกรธหรือกลัวขึ้นมา แตตั้งสติได คอยๆ ผอน
ลมหายใจ โดยหายใจเขา-ออกยาว ชาๆ สมํ่าเสมอ อาการเครียดเกร็ง 
เปนตน ของรางกาย ก็จะบรรเทาลง แมแตอาการประหมาก็อาจหายได 
และภาวะจิตก็จะดีขึ้นดวย เรียกวา ผอนคลายสบายขึ้นทั้งองคาพยพ

อยางงายๆ ถากายเครียด ใจก็เครียดดวย ถาใจเครียด กายก็
เครียดดวย

ตรงขามกับความโกรธ ก็คือเมตตา พอเมตตาเกิดขึ้นในใจ 
กลามเน้ือทั้งหลายไดพัก การหายใจเรียบรื่น การเผาผลาญลดนอย 



ชีวิตจะงาม สังคมจะดีฯ๑๖

ความสงบเย็นเกิดขึ้น ทั้งระบบของรางกายผอนคลาย เลือดลมเดินดี
ถามีเมตตาประจําใจในระยะยาว นอกจากแกชาแลว ก็จะมีบุคลิก

ภาพออนโยน มีเสนห หรือชวนคบหา และใหเกิดความสุขแกผูเขามา
ใกลชิดดวย

คนที่มีภาวะจิตอกุศล (ภาวะจิตดานลบ - negative emotions) 
เชน งุนงาน หงุดหงิด ขี้โกรธ โศกเศรา หวงกังวล เบื่อหนาย ทอแท 
หมดกําลังใจ ฯลฯ นอกจากรางกายจะทรุดโทรมไปชั้นหนึ่งแลว บางที
ยังทําใหเบื่ออาหาร เปนตน ซํ้าเขาอีกชั้นหนึ่งดวย ทําใหเกิดผลเสียราย
แรง อาจจะเสื่อมสุขภาพกายถึงขั้นเสี่ยงชีวิตก็ได

แตในทางตรงขาม คนมีภาวะจิตดี เอาที่ชัดๆ เชน มีปติ อิ่มใจ 
ปลื้มใจ ถึงแมกายจะอด ก็อยูดีไดนาน แถมมีผิวพรรณผองใสดวย

มีเรื่องตัวอยางวา ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาเสด็จเขาไปบิณฑบาตใน
หมูบานพราหมณแหงหนึ่ง ไมทรงไดรับอาหารเลย เสด็จกลับออกมา
โดยมีบาตรเปลา มารมาเยาะ พระพุทธเจาตรัสวา (สํ.ส.๑๕/๔๖๙/๑๖๗)

เราทั้งหลายไมมีอะไรกังวล อยูเปนสุขสบายนักหนา 
จะมีปติเปนภักษา เหมือนดังเหลาเทวาพวกอาภัสสรพรหม
ตัวอยางงายๆ เห็นกันทั่วไป คือคนเจ็บไข ที่มีกําลังใจดี หรือมี

เรื่องมีขาวใหดีใจ ปลื้มใจ หรือเกิดกําลังใจ แลวมีอาการฟนดีขึ้นทันตา 
หรือหายวันหายคืน

ในทางตรงขาม ผูปวยอีกมากหลาย ทั้งที่โรคก็ยังไมทรุดหนักนัก
หนา แตเกดิใจเสยีขึน้มา หมดกาํลงัใจ เลยทรดุหนกัลงไปเรว็ไวเหน็กบัตา 
เรื่องอยางน้ี หลายทานรูเห็นมา และเลาไดดี จึงไมตองบรรยาย   



นักแกปญหา เริม่ดวยปญญาทีรู่ทกุข

พอมองทีห่ลกัอรยิสจักเ็หน็วา พระพุทธศาสนาเริ่มตนที่ทุกข
บางทีคนภายนอก หรือแมแตคนภายในน่ีเอง มองวาพระพุทธ

ศาสนาสอนแตเรื่องทุกข อะไรก็เปนทุกข ชีวิตก็เปนทุกข
บางคนพดูถงึพระพทุธศาสนาวาเปน pessimism คือมองโลกแงราย 

ตาํราฝรัง่หลายเลมเริม่เรือ่งวาพระพทุธศาสนามองชวีติเปนทกุข บอกวา 
life หรือ existence เปน suffering อะไรทํานองนี้ ซ่ึงชวนใหเขาใจผิด

ตรงนี้ชาวพุทธเองจะตองชัดเจน
กอนจะชี้แจงอะไร ขอตั้งขอสังเกตอยางหนึ่งวา
คนพวกที่ไมไดเรียนพระพุทธศาสนาในแงของตํารับตําราหรือ

ทฤษฎี ถาอยูๆ เขามาเมืองไทย อาจจะไดภาพของพระพุทธศาสนาที่เขา
ประทับใจในทางตรงกันขามกับพวกที่อานหนังสือ

พวกที่อานหนังสืออาจเขาใจวา พระพุทธศาสนานี่สอนอะไรตอ
อะไรใหมองชีวิตเปนทุกข ไมสบายเลย

แตพวกที่ไมไดอานหนังสือ อยูๆ เขามาเมืองไทย เพียงแตรูวา
เมืองไทยเปนเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยยิ้มแยมแจมใส อยางที่
เรยีกวาเปน the land of smile สยามเมืองยิม้ เลยรูสกึวาคนไทยเปนสขุ

เคยมีฝรั่งหนุมสาวไปหาอาตมาที่วัด ไมรูจักกัน ไมรูวาใครแนะนํา
ไป ถามเขาวามาทําไม

เขาบอกวาเขาอยากรูเรื่องพระพุทธศาสนา กอนมาไมไดสนใจ แต
มาแลว ตอนเชายืนที่หนาตาง มองลงไป เห็นคนไทยหนาตายิ้มแยมแจม
ใส ดูคนไทยมีความสุขดี พุทธศาสนาสอนอะไรทําใหคนไทยมีความสุข
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บางรายถึงขนาดบอกวา เขาไปเที่ยวตามบานนอก ไปเห็นแมแต
งานศพ สนุกสนานกันจัง (อาจจะมากไปหนอย!) เมืองฝรั่งไมเปนอยาง
น้ี เวลามีงานศพ ฝรั่งหนาตาเครงเครียดเหลือเกิน จิตใจไมสบายเลย

น่ีเปนความประทับใจ สําหรับคนที่มาเห็นภาพในชีวิตจริงวาชาว
พุทธมีความสุข ตรงกันขามกับเมืองฝรั่งที่มีแตหนาตาเครงเครียด ยิ้ม
ยาก มีความทุกขมาก เปนโรคจิตมาก

จะโยงอยางไร ใหสุขกับทุกขรวมอยูในภาพของพระพุทธศาสนา
อันเดียวกัน ถาจับหลักได จะไมมีปญหาในเรื่องน้ี

คําตอบอยูที่หลักกิจในอริยสัจ หรือหนาที่ตออริยสัจ
เม่ือพูดถึงอริยสัจสี่ ก็ตองพูดถึงหนาที่ตออริยสัจดวย จะรูอริยสัจ

อยางเดียวไมได ตองรูหนาที่ตออริยสัจและปฏิบัติหนาที่น้ันใหถูกตอง
จนเสรจ็สิน้ดวย การเรยีนอรยิสจัโดยไมรูหนาทีต่ออรยิสจัจะทาํใหสบัสน

พระพุทธศาสนาสอนอริยสัจสี่ เริ่มดวยทุกข
หนาที่ตอทุกข ไดแก ปริญญา คือ ตองรูทันมัน
เม่ือมีปญหา ถาเราจะแกไข ก็ตองรูเขาใจมันกอน จึงจะแกไขได 

ปญหาจึงเปนสิ่งที่เราตองรูเขาใจ ตองจับจุดปญหาใหได
น่ีคือที่วา ทุกข เราตองรูเทาทัน แตเราไมมีหนาที่เปนทุกข
ไมเฉพาะตัวปญหาเทาน้ัน เราจะตองรูเขาใจสิ่งที่เกี่ยวของกับ

ปญหา สิง่ซึง่เปนทีต่ัง้ของปญหา คือรูเทาทนัชวีติสงัขาร หรอืรูเทาทนัโลก
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องของการรู หนาที่ตอทุกขมีอยางเดียวคือ

ปริญญา พูดงายๆ ทุกข สําหรับปญญารู... จบแคน้ี
ถาใครเอาทุกขมาเขาตัว ใครทําตัวใหเปนทุกข แสดงวาปฏิบัติผิด

หลัก ไมมีที่ไหนพระพุทธเจาสอนใหคนเปนทุกข สอนแตใหรูเทาทันทุกข 
เพ่ือจะไดแกไขมัน     



ทกุข ตองมองใหเหน็ – สขุ ตองมใีหเปน

สุขตรงขามกับทุกข สุขอยูในอริยสัจขอไหน สุขอยูในขอนิโรธ คือ
ในขอจุดหมาย

แตเราไมนิยมใชคําวาสุข เพราะสุขน้ีเปนสัมพัทธตลอด เปน 
relative เพราะตราบใดที่มีสุข ก็หมายความวายังมีทุกขแฝง ปน หรือ
เปนคูชิง เปนตัวเลือกอยู คือยังไมพนทุกข ยังไมชัดวาทุกขหมดหรือยัง

แตถาเม่ือไรทุกขไมมีเหลือ อันน้ีจะพูดวาสุขหรือวาอะไรก็แลวแต 
ถาพูดวาสุข ก็พูดเชิงเทียบ คือหมายถึงสุขสมบูรณ ไมมีทุกขเหลือเลย

นิโรธนั้น ที่แทไมใชแปลแคดับทุกข เพราะถาดับทุกข ก็แสดงวา
เรามีทุกข จึงตองดับมัน แลวก็ตองคอยดับกันอยูเรื่อย

ขอใหสังเกตวา “นิโรธ” แท แปลวา การไมเกิดขึ้นแหงทุกข
จุดหมายของพระพุทธศาสนา คือภาวะไรทุกข ไมมีทุกขเหลือ ไม

มีการเกิดขึ้นแหงทุกขอีกตอไปเลย
ระหวางปฏิบัติ ที่ยังเปนสัมพัทธ ทุกขก็นอยลงๆ และสุขมากขึ้นๆ 

เปนความกาวหนาไป ฉะนั้น สุขจึงจัดอยูในฝายนิโรธ อยูขางจุดหมาย
หนาทีต่อนิโรธ คือ “สจัฉิกริยิา” แปลวา ทาํใหประจกัษแจง คือทาํ

ใหประจกัษกบัตวั หรอืบรรลถุงึ สขุจึงเปนภาวะทีเ่ราควรมเีพ่ิมขึ้นๆ
ฉะนั้น ในชีวิตจริง คือภาคปฏิบัติ ชาวพุทธจึงตองมีสุขมากขึ้น 

และทุกขนอยลงไปเรื่อยๆ น่ีคือการที่เราดูพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติ ซ่ึง
เปนชีวิตจริง ฝรั่งจึงเห็นชาวพุทธมีความสุขยิ้มแยมแจมใส

แตกต็องระวงัดวย ถายงัไมเปนความสขุแท ทีไ่รทกุข กอ็ยางทีบ่อก
แลววา เปนความสขุทีย่งัมีทกุขแอบแฝงหรอืคอยแขงคอยแซง ยงักลบั
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กลายเปนทกุขได จงึยงัจดัอยูในจาํพวกทกุขดวย หมายความวา เรายงัตอง
อยูกบัมันดวยความรูเทาทนั เพราะยงัตองจดัการ ตองแกไขพฒันาตอไป

สุขที่ยังแฝงทุกขน้ี ถาอยูกับมันโดยไมใชปญญารูเทาทัน เราก็จะ
ตกอยูในความประมาท ลุมหลงมัวเมา กลายเปนโทษ ก็คือทุกขน่ันเอง

ที่ฝรั่งเห็นคนไทยเปนสุขสนุกกันนักน้ัน ไมใชดีเสมอไป บางครั้ง
คงจะเปนเพียงความประมาทที่วาน้ี เทาน้ันเอง

พระพุทธเจาทรงใหหลักไวแลววา ถาเปนความสุขที่ชอบธรรม ก็
เสพมันเถดิ แตอยาตดิหลง อยาสยบ เฉพาะอยางยิง่ ตองไมลมืเอาใจใส
ทีจ่ะกาวไปกาํจดัเหตแุหงทกุขใหหมดสิน้

พุทธศาสนิกตองจับหลักเรื่องกิจหรือหนาที่ตออริยสัจใหชัดวา...
๑. ทุกข เรามีหนาที่ ปริญญา รูทัน ศึกษาใหเขาใจวามันอยูที่
ไหน มันเปนอยางไร จับตัวมันใหชัด เพ่ือใหพรอมที่จะแกไข
๒. สมทุยั สาเหตขุองทกุขน้ัน เราจงึมีหนาที ่ปหานะ กาํจดัแกไข
๓. นิโรธ เรามีหนาที่ สัจฉิกิริยา ทําใหประจักษแจง หรือทําให
เปนจริงขึ้นมา เปนสุขมากขึ้นๆ จนบรรลุจุดหมายที่ไรทุกข
๔. มรรค ขอน้ีเทาน้ันที่เรามีหนาที่ ภาวนา คือปฏิบัติ ลงมือทํา

สรุปความวา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกขไวสําหรับปญญารู 
แตสอนเรื่องสุขสําหรับใหเรามีชีวิตเปนจริงอยางน้ัน

พูดอยางสัน้วา พุทธศาสนาสอนใหรูทนัทกุข และใหอยูเปนสขุ
หรอื ใหสัน้กวาน้ันอกีวา พุทธศาสนาสอนใหเหน็ทกุข แตใหเปนสขุ 

คือ ทุกขสําหรับเห็น แตสุขสําหรับเปน
เพราะฉะนัน้ ตองมองพระพทุธศาสนาวาเปนศาสนาแหงความสขุ ไมใช

ศาสนาแหงความทกุข ถาจบัจดุไมถกู กเ็ขาใจพลาด แลวเตลดิไปเลย 



วัตถุน่ีเรื่องใหญ ตองจัดการใหดี

วัตถุเปนเรื่องใหญ มีความสําคัญมาก ในทางธรรม ทานไมมอง
ขามความสําคัญขอน้ี เฉพาะอยางยิ่ง วัตถุซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิต ที่
เรียกวาปจจัยสี่ กลาวคือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยาบําบัดโรค

ในพระพุทธศาสนามองวัตถุวาสําคัญมากแคไหน ดูไดที่วินัยของ
พระ ซ่ึงบอกใหเรารูวา แมแตในชีวิตของพระสงฆ ที่จัดวามีความ
ตองการดานวัตถุนอยที่สุดแลว ปจจัยสี่ก็ยังเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง

วินัยของพระนี่ตั้งครึ่งตั้งคอน วาดวยเรื่องปจจัยสี่ ในคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาน้ัน เริ่มตนทีเดียวทานวาจะตองจัดสรรเรื่องปจจัยสี่ให
เรียบรอย ไมอยางน้ันแลวมันจะยุง แตถาจัดดีแลว มันจะเปนฐาน ทํา
ใหเราสามารถกาวไปสูชีวิตที่ดีงาม มีการพัฒนาอยางอื่นตอไปได จึงขอ
ใหมองดูวินัยของพระเปนแบบอยางในเรื่องน้ี

จะเห็นวา ปจจัยสี่มีความสําคัญในขอบเขตหนึ่ง คือ พระพุทธ-
ศาสนาไมไดยุติแคน้ัน แตทานใหถือเปนฐานที่สําคัญ

ปจจัยสี่สําคัญ แตไมใชทั้งหมด คนเราไมใชอยูแควัตถุ สวนบาง
คนก็ไมเห็นความสําคัญของวัตถุเอาเสียเลย ก็ไมถูกตองเหมือนกัน

ใหระลึกถึงวา คําสอนของพระพุทธศาสนานี้ จะครบทั้งหมด ตอง
เปนพระธรรมวินัย คือ ตองประกอบดวยธรรมและวินัย ครบทั้งสอง
อยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนา วินัย ซ่ึงเกี่ยวของกับวัตถุ จึงเปนสวน
หนึ่งหรือดานหน่ึงในหลักใหญ ๒ อยางของพระพุทธศาสนา

วินัยน้ัน ก็วาดวยเรื่องที่วามานี่แหละ คือ การจัดสรรในดานวัตถุ
หรือรูปธรรม เรื่องระเบียบชีวิต และระบบกิจการ ทั้งของบุคคล ชุมชน 
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และสังคมทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องความเปนอยู และสภาพแวดลอม เริ่ม
ตั้งแตเรื่องปจจัยสี่เปนตนไป

ทน้ีี ทีว่าสาํคัญมากแตไมใชทัง้หมดนัน้ อยากใหชดัหนอยวา สาํคัญ
แคไหน บางคนอาจบอกวาเทาทีจ่าํเปน แตคําวา “จาํเปน” น้ัน กส็ื่อไมชัด

ทีจ่รงิ สาํคัญแคไหน กบ็อกชดัเจนอยูแลวในคาํวา “ปจจยั” น่ันเอง 
และยิง่กวาน้ัน ในวนัิยของพระ ยงัมีคําเฉพาะสาํหรบัเรยีก ปจจยั ๔ 
สาํหรบัพระอกีวา นิสสยั ๔

ทัง้ “ปจจยั” และ “นิสสยั” สือ่ความหมายชดัใหเรารูวา ทานถอืเรือ่ง
วตัถวุาสาํคัญแงไหน เทาใด

“ปจจยั” แปลวา ตวัหนนุใหเกดิผล ตวัเอือ้ เงือ่นไข เครือ่งเกือ้หนนุ
“นิสสยั” แปลวา ทีอ่าศัย สิง่ทีต่องพึง่พา เครือ่งค้าํจนุ
หมายความวา เรามีจุดหมาย เรามีกิจมีหนาที่ หรือมีสิ่งที่จะทําให

สําเร็จ วัตถุเหลาน้ี ก็มาเปนที่ซ่ึงเราจะไดพ่ึงพา ไดอาศัย ซ่ึงจะชวยเกื้อ
หนุนใหเราสามารถทําสิ่งที่ตองการไดสําเร็จ จนบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว

สําหรับพระสงฆ ก็ชัดเลยวา ทานไดอาศัยวัตถุเหลาน้ีแลว ก็จะได
มีกําลัง มีความพรอม มีเครื่องชวยใหสามารถศึกษา ดําเนินชีวิตแหงการ
ฝกฝนพัฒนาตนในไตรสิกขา ปฏิบัติขัดเกลาตน ตลอดจนจาริกไปแสดง
ธรรมสั่งสอนประชาชน

พูดงายๆ วา วัตถุทั้งหลายนั้น เปนปจจัย มิใชเปนจุดหมาย เปน 
means ไมใชเปน end

เม่ือมันเปนปจจัย ก็เทากับมันบอกขอบเขต เชนปริมาณเสร็จไป
ดวยเลยวา แคไหนจะ “พอดี” คือ พึงใชพึงมีเทาทีเ่พียงพอทีจ่ะเกือ้หนนุให
เราไดอาศัยมันแลวสามารถกาวหนาหรือกาวขึ้นไปถึงจุดหมายไดดวยดี



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๓

ตรงขามกับพวกที่เอาวัตถุเปนจุดหมาย หรือพวกที่อยูอยางเลื่อน
ลอยเหมือนกับวาชีวิตและสังคมจบที่วัตถุ ซ่ึงหาจุดพอดีไมได ไมมี
ขอบเขต แลวไปๆ มาๆ ก็ฟุงเฟอ หลงระเริงมัวเมา มีแตเสื่อมลงไป 
(ปจจบุนัน้ี กดู็เหมอืนอาจจะไมรูตวัวา กาํลงัพากนัยดึเอาวตัถเุปนจดุหมาย)

บอกแลววา สําหรับพระสงฆน้ัน ชัดวาวัตถุแคไหนเพียงพอ เทา
ไหนพอดี ที่จะเปนปจจัยใหอาศัยกาวไปสูจุดหมาย

แตชาวบาน มีจุดหมายกิจหนาที่ตางจากพระสงฆ เพราะฉะนั้น 
จดุเพียงพอหรอืพอดีจงึไมเทากบัพระ และชาวบานเอง กมี็ความแตกตาง
หลากหลาย เปนชาวเมอืง เปนชาวนา เปนแพทย เปนนายกเทศมนตร ีฯลฯ

แตทัง้หมดนี ้ไมวาใคร เม่ือไดหลกัแลว การจะบอกวาเราควรพึง่อาศยั
วัตถุแคไหน ก็ไมยากอะไรนัก ขอใหมันชวยใหทํากิจหนาที่บําเพ็ญคุณ
ความดมีีชวีติทีส่รางสรรครมเยน็เปนสขุกบัครอบครวัในสงัคมไดกแ็ลวกนั

ชีวิตและสังคมไมใชจะอยูแคกับวัตถุ แตจะตองอาศัยวัตถุน้ัน 
กาวขึ้นไปในความดีงามหรือคุณคาทางจิตใจและทางปญญา ในนามแหง
วัฒนธรรม และอารยธรรม เปนตน

เม่ือวัตถุพรอมพอแลว ทางที่จะเดินไปขางหนาก็ยังอีกยาวไกล 
กวาจะไดสัมฤทธิ์ภาวะซึ่งเรียกวาประเสริฐ ที่สมกับความเปนมนุษย

เปนอันวา ชาวพุทธจะตองใหความสําคัญกับเรื่องวัตถุ วาเราจะ
ดําเนินการกับปจจัยสี่ จัดสรรมันอยางไร เพ่ือทําใหเปนฐานอันม่ันคง ที่
เราจะไดกาวตอไปดวยดี พัฒนาสูงขึ้นไปในดานจิต และในดานปญญา

พูดภาษาพระกไ็ดวา เอาวินัยมาจดัการชวยใหมนุษยกาวไปในธรรม
เพ่ือความมีชีวิตที่ดีงามประเสริฐ แมกระทั่งถึงขั้นมีชีวิตที่สมบูรณ
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ไดพูดกันแลวในเรื่องที่วา คุณภาพชีวิตดานวัตถุ หรือรูปธรรมนั้น 
ทานถือวาสําคัญ ในฐานะเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเราอาศัยมันเปนฐานที่จะ
กาวขึน้สูการพัฒนา และสูความดงีามหรอืการสรางสรรคทีส่งูขึน้ไป ดังน้ัน
ทานจงึเอาใจใสมาก เพียงแตตองระวงัไมใหเอาเปนจดุหมายทีจ่ะไปหลง
ติดวนเวียนจมอยู แตถาปฏิบัติใหถูก ก็เปนการเตรียมฐานชีวิตใหพรอม

ทีน้ี ในทางปฏิบัติ ก็ควรจะมีความชัดเจนอีกสักหนอย พอใหเห็น
ภาพหรือเห็นแนวทางวา เราจะมี จะจัดสรรในเรื่องวัตถุและสภาพแวด
ลอมกันอยางไร จะไดเปนปจจัย เปนเครื่องอาศัยที่ไดผลดีอยางที่วาน้ัน

ดูงายๆ แมแตพระที่จะไปฝกจิตเจริญสมาธิ ทานยังใหดูใหเตรียม
สภาพเอือ้และสิง่เกือ้กลูหลายอยาง เพ่ือหนนุใหกาวไปในการปฏบิตัดิวยดี

สภาพเอือ้และสิง่เกือ้กลูเหลาน้ี มีชือ่เรยีกเปนคําบาลีวา สัปปายะ
คือที่เราเอามาแปลวา “สบาย” น่ันเอง แตความหมายในภาษาไทยของ
เราเพี้ยนไปหนอย

สบายของเรา มักเขาใจกันวา หมายถึง ไมติดขัด ไมมีอะไรบีบคั้น
กดดัน หรืออึดอัด แลวก็หยุดแคน้ัน คลายกับวาพรอมจะลงนอน หรือ
พักผอนได (มองที่การไมตองทํา)

แตสบาย หรือสัปปายะของเดิม หมายถึง สภาพที่เอื้อ เกื้อหนุน 
เหมาะ ชวยใหเปนอยู ทาํกจิกรรม หรอืดําเนินกจิการตางๆ อยางไดผลด ี
หรอืเอือ้ตอการทีจ่ะปฏบิตัใิหสาํเรจ็ผล (มุงเพือ่การกระทํา) เชน จะไป
ฝกสมาธิ ทานใหมีสัปปายะ เพ่ือชวยเอื้อใหการปฏิบัติไดผลดี

สัปปายะ คือ สบาย หรือสภาพเอื้อและสิ่งเกื้อกูลเหลาน้ี มีหลาย
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อยาง เห็นวาเอามาเทียบใชสําหรับคนทั่วไปไดเปนอยางดี อาจจะเรียกวา
เปนคุณภาพชวีติขัน้พ้ืนฐาน เรยีกตามคาํของทานวา สัปปายะ ๗ ประการ

 ภาวะสบาย หรือสภาพเอื้อ คือ สปัปายะ ๗ น้ัน มีดังน้ี
๑. อุตุสบาย (อุตุสัปปายะ) คือ สภาพแวดลอม ดิน นํ้า อากาศ 

อุณหภูมิ ที่เกื้อกูลตอชีวิต เอื้อตอสุขภาพ ธรรมชาติสดชื่นรื่นรมย ไม
รอนเกินไป ไมหนาวเกินไป มีบรรยากาศทั่วไป ที่ดี ที่เหมาะ ที่เอื้อ

๒. อาหารสบาย หรือโภชนะสบาย (อาหารสัปปายะ/โภชนสัปปายะ) มี
อาหารเพียงพอ ไมขาดแคลน และเปนอาหารที่มีคุณภาพ ถูกกับรางกาย 
เกื้อกูลตอสุขภาพ มีรสชาดตามสมควร

๓. อาวาสสบาย หรือเสนาสนะสบาย (อาวาสสัปปายะ/เสนาสนสัปปายะ) 
คือ ที่อยูอาศัย ที่น่ังที่นอน ม่ันคง ปลอดภัย อยูอาศัยใชทํากิจที่
ประสงคไดดี เปนที่ผาสุก

๔. บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) คือ มีบุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน ไม
มีคนที่เปนภัยอันตราย หรือกอความเดือดรอนวุนวาย จะใหดี ควรมีคน
ที่เปนกัลยาณมิตร มีปญญาความรู ที่จะเกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาชีวิต 
พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญาใหดียิ่งขึ้น อยางนอยไดคนที่เหมาะใจ

๕. อิริยาบถสบาย (อิริยาปถสัปปายะ) คือ การบริหารอิริยาบถ การ
เคลื่อนไหวของรางกาย การไดน่ังนอนยืนเดินอยางสมดุลและเพียงพอ 
บริหารรางกายไดคลองไมติดขัด

๖. โคจรสบาย (โคจรสัปปายะ) คือ มีแหลงอาหาร แหลงปจจัย ๔ 
สิ่งจําเปนในการใชสอยเปนอยู หาไมยาก เชน มีหมูบาน รานตลาด หรือ
ชุมชน ที่ไมไกล ไมใกลเกินไป
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๗. สวนะสบาย (ธรรมสวนสัปปายะ/ภัสสสัปปายะ) คือ มีโอกาสไดยินได
ฟงคําสอนคําแนะนําและเรื่องราวที่ชวยใหเกิดปญญา เขาถึงขาวสารขอ
มูลที่สรางสรรค ผดุงจิตใจ จรรโลงปญญา เอื้อตอการศึกษา ตลอดจน
มีการพูดคุยถกเถียงสนทนาแลกเปลี่ยนความรูความคิดกัน

ทั้ง ๗ ขอสบายทั้งน้ัน สบายสมชื่อทุกขอ ไดแค ๗ ขอน้ีก็สบาย
แลว สบายทั้งในตัวมันเอง และชัดเจนวา มันจะชวยหนุนใหการพัฒนา
ชีวิตกาวหนาตอไป



เม่ือทรัพยและอํานาจ มาเปนเครื่องมือของธรรม

คนไทยทัว่ๆ ไปรูจกัพระนามพระเจาอโศกมหาราช และสวนมากรู
วาพระองคเปนผูที่ไดทรงสงพระศาสนทูตมาประกาศพระพุทธศาสนาใน
สวุรรณภมิู ซ่ึงเปนดินแดนโบราณ ทีป่ระเทศไทยปจจบุนัตัง้อยู

เรือ่งราวเกีย่วกบัพระเจาอโศกมีมากมายยดืยาว แตพูดใหสัน้ทีส่ดุ
ไดวา พระองคเปนมหาราชแหงชมพทูวปี สมัย ๒๐๐ ปเศษหลงัพุทธกาล 
ตอนแรกเปนกษัตริยโหดรายกระหายอํานาจ แลวไดละเลิกการสงคราม
อยางสิ้นเชิง หันมานับถือพระพุทธศาสนา กลายเปนพระเจาอโศกผูทรง
ธรรม มุงม่ันบํารุงพระพุทธศาสนาและประโยชนสุขของประชาชน

ตรงนี้เปนบทสรุปที่แทบทุกคนรู แตบางทีก็มองขามธรรมสาระที่
เปนแกนของเรื่องทั้งหมดไปเสีย น่ีแหละคือจุดที่สําคัญยิ่ง

จึงขอตั้งขอสังเกตในเรื่องน้ีไว พูดงายๆ ก็คือ คติเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตอทรัพยสินเงินทอง

เดิมน้ัน พระเจาอโศกกเ็ชนเดียวกบักษตัรยิสมัยโบราณจาํนวนมาก 
ที่มุงแสวงความยิ่งใหญ และใฝหาเครื่องบํารุงบําเรอความสุขสวนตน 
อยางที่เรียกวา แสวงหาทรัพยและอํานาจ เพ่ือบํารุงบําเรอตัวเอง และ
เพ่ือแสดงความยิ่งใหญของตน

ทรัพยและอํานาจ โดยทั่วไปมักจะมีความหมายอยางน้ี
ทีน้ี เม่ือพระเจาอโศกมหาราชหันมานับถือพระพุทธศาสนาแลว 

ทางธรรมสอนวา ทรพัยสนิเงนิทองและความยิง่ใหญ ทกุอยางลวนเปน
อนิจจงั เปนสิ่งที่ไมเที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไมมีสาระที่แทจริง

เม่ือทรัพยและอํานาจไมมีความหมายที่ เปนแกนสารแทจริง 
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ทรพัยสนิเงนิทองเปนเพียงของนอกกาย เปนอนิจจงั ไมมีคุณคาทีแ่ทจรงิ
แลว มองในแงหน่ึง กจ็ะทาํใหเกดิความเบือ่หนาย นาจะสละทิง้ไปเสีย

ถาพระเจาอโศกทรงมองเหน็อยางน้ัน พระองคกค็งจะไมเอาพระทยั
ใสกบัพระราชทรพัยและอาํนาจตอไป ซ่ึงกจ็ะตองตัง้คําถามวา จะเปนการ
ปฏิบัติที่ถูกตองหรือไม

ปรากฏวา พระเจาอโศกไดทําสิ่งหนึ่งที่ถือไดวาเปนแบบอยางแก
ชาวพทุธทีส่าํคัญ คือ พระองคไมไดทรงทิง้ทรพัยและอาํนาจ แตไดทรง
เปลี่ยนความหมายและวิธีปฏิบัติตอทรัพยและอํานาจเสียใหม

อยางที่พูดเม่ือกี้วา ทรัพยและอํานาจนั้น มีความหมายสําหรับ
ปุถุชนจํานวนมาก ในแงที่เปนเครือ่งบาํรงุบาํเรอความสขุของตน และ
แสดงความยิง่ใหญ

แตพระเจาอโศกไดทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพยและอํานาจ
ใหมเปนวา ทรัพยและอํานาจนั้น สามารถใชเปนเครื่องมือของธรรมได 
คือใชเปนเครื่องมือในการทําความดีงาม และสรางสรรคประโยชนสุขแก
ประชาชน

ดวยพระดําริเชนน้ี พระเจาอโศกก็ทรงนําเอาทรัพยและอํานาจที่
พระองคเคยมีน่ันแหละมาใช แตเปลี่ยนใหม คือแทนที่จะเอามาบํารุง
บาํเรอตนเอง กเ็อามาใชสรางสรรคความดงีามและประโยชนสขุอยางทีว่า

จึงไดทรงสรางโรงพยาบาลคน โรงพยาบาลสตัว ทัว่พระราชอาณา-
จกัร สรางถนนหนทางเชือ่มตอใหกวางขวางทัว่ถงึ ปลกูตนไม สรางทีพั่ก
คนเดินทาง สรางอางเกบ็นํ้า และทาํศิลาจารกึประกาศธรรมและแถลง
นโยบายของรัฐในทางธรรม ตลอดจนอุปถัมภพระศาสนาอยางมากมาย

งานใหญยิ่งอยางหนึ่งคือ ไดทรงสรางวิหารคือวัดมากมายใหเปน
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ศูนยกลางที่จะใหการศึกษาแกพระสงฆและประชาชน ซ่ึงตอมาบางแหง
ไดเจริญเติบโตขึ้นเปนมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนาลันทามหาวิหาร ที่
ตําราทั่วไปพูดถึงในชื่อวา มหาวิทยาลัยนาลันทา

พระเจาอโศกมหาราชไดทรงใหความหมายใหมแกทรพัยและอาํนาจ
แลวก็ทรงจารึกไวในศิลาจารึกของพระองค

มีขอความเปน ธรรมโองการ ในจารกึศิลา ฉบบัที ่๑๐ วาดังน้ี
สมเด็จพระเจาอยูหัวปยทัสสี ผูเปนที่รักแหงทวย

เทพ ไมทรงถอืวา ยศหรอืเกยีรตจิะเปนสิง่มีประโยชนมาก 
เวนแตจะทรงปรารถนายศหรือเกียรตเิพ่ือความมุงหมายนี้
วา ทัง้ในบดันีแ้ละเบือ้งหนา ขอประชาชนทัง้หลายจงตัง้ใจ
สดบัฟงคาํสอนธรรมของขาฯ และจงปฏบิตัติามหลกัความ
ประพฤตทิางธรรม
จารึกน้ีมีสาระสําคัญวา ยศ คือความยิ่งใหญของพระองคน้ัน จะ

ไมมีความหมายเลย ถาไมเปนไปเพื่อชวยใหประชาชนไดประพฤติธรรม
หมายความวา พระเจาอโศกไดทรงใชทรัพยและอํานาจ เปนเครื่อง

มือของธรรม เพ่ือเผยแพรธรรม หรือสรางสรรคธรรม ทําใหความดีงาม
หรือธรรมนี้แผขยายไปในหมูมนุษย เพ่ือสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุข
ที่แทจริง อันน้ีเปนคติที่สําคัญมาก    



ธรรม ทําไมตองมีทรัพยและอํานาจเปนเครื่องมือ

จากเรือ่งพระเจาอโศกมหาราช กเ็กดิมีเรือ่งสบืเนือ่งขึน้มา จะวา
เปนควนัหลงหรอือะไรกแ็ลวแต

เรื่องน้ันก็คือ ที่พูดวาพระเจาอโศกทรงเปลี่ยนความหมายของ
ทรัพยและอาํนาจ จากการเปนเครือ่งบาํรงุบาํเรอและประกาศศกัดาเดช 
มาเปนเครือ่งมือของธรรม พูดสัน้ๆ อยางน้ันกพ็อเขาใจ แตบางคนรูสกึ
วายังลางๆ อยู นาจะแสดงเหตผุลใหชดัอกีสกัหนอย

กจ็งึเพิม่เตมิเรือ่งนีอ้กีนิด
มองดูในสงัคมมนษุยทัว่ไปนีแ่หละ จะเหน็วา คนทีมี่ความคดิดีๆ 

มีเจตนาด ี มีสตปิญญาด ี แตถาไมมีทรพัย ไมมีอาํนาจ ไมมียศ กไ็ม
สามารถสรางสรรคความดงีามหรอืประโยชนสขุไดมาก

เราคิดขึ้นมาวาจะทําการที่ดีเปนประโยชนสักอยาง แตไมมีเงิน ไม
มีบริวาร ไมมีอํานาจ พอลงมือทําไป ก็ติดโนนขัดน่ีขาดน่ัน ถึงทําไปได
บาง ก็แสนยาก และมักทําไดในขอบเขตจํากัดอยางยิ่ง ไมสมกับความ
คิดดีที่เรามีน้ันเลย

แตทีน้ี ถามีทรัพย มีอํานาจ มีบริวาร เม่ือมีความคิดดี มีสติ
ปญญาดี ก็สามารถออกผลกระจายขยายออกไปไดกวางขวาง เหมือน
ดังพระเจาอโศกมหาราช

เรื่องพระเจาอโศกมหาราชนี ้ จงึเปนคต ิ เปนแบบอยางทีดี่ ทีใ่ห
หลกัแกเราในการปฏบิตัติอทรัพยและอํานาจอยางที่วาไปแลว

ชาวพทุธมคีตวิา เราไดเรยีนรูธรรมแลววา ทรพัยสนิเงนิทอง และ
อํานาจนี้ เปนของนอกกาย จึงไมควรยึดถือเปนจุดหมายของชีวิต
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ขอน้ีหมายความวา เราไมไดเห็นความหมายของทรัพยและอํานาจ
ในแงที่เปนเรื่องของความเห็นแกตัว หรือเปนประโยชนสวนตน และไม
ยึดติดตกเปนทาสของมนั ใหเกดิกอทกุขทัง้แกตนและผูอืน่ แตเรามอง
อยางพระเจาอโศก คือ คิดที่จะใชมันเปนเครื่องมือของธรรม

ไมใชหมายความวา ทรัพยและอํานาจเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
แลวก็เลยไมเอาใจใส ไมบริหาร ไมใชอยางน้ัน เราตองรูจักเอามันมาใช
เปนเครื่องมือสรางสรรคสิ่งที่ดีงามและบําเพ็ญประโยชนสุข อันน้ีถือวา 
เปนวิธีปฏิบัติอยางถูกตองของชาวพุทธที่เปนคฤหัสถ

แตถาไมอยากเกี่ยวของกับทรัพยและอํานาจ ก็ออกบวชไปเลย 
จะไดไปทําหนาที่ทางธรรมอีกแบบหนึ่ง คือ นําธรรมที่เปนตัวนามธรรม 
ไดแกสติปญญา ไปแจกจายแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนทั่วไปดําเนิน
ชีวิตใหถูกตองเปนประโยชนแกชีวิตและสังคมของเขา

ฉะนั้น จึงมีคติ ๒ อยาง คือ
ถาอยูเปนคฤหสัถ กใ็ชทรพัยและอาํนาจเปนเครือ่งมอืของธรรม 
ในการสรางสรรคความดงีามและประโยชนสขุ หรอื
ถาเบือ่หนายไมอยากเกีย่วของกบัทรพัยและอาํนาจ กอ็อกบวช
ไปเผยแพรธรรม ใหเปนเครื่องเจริญบุญกิริยาแกประชาชน

ถามิฉะนั้น จะกลายเปนคนครึ่งๆ กลางๆ มีทรัพยมีอาํนาจแลว
บอกวาเบือ่หนาย ไมเอาเรือ่งเอาราว จะทาํอยางไรกไ็มทาํ ไมรบัผิดชอบ 
กลายเปนผูตกอยูในความประมาท ทรพัยและอาํนาจนัน้ เม่ือไมไดรบั
การบรหิาร ไมมีคนรบัผดิชอบ กเ็สยีหายหมด ไมเกดิประโยชนทัง้แกตน
เองและสังคม และชีวิตของคนผูน้ันเองก็ไมไดเจริญงอกงามอะไรขึ้นมา

เรื่องพระเจาอโศก อยางนอยก็ใหคติแกเราอยางน้ี    



“สันโดษ” ตองรับใช “ไมสันโดษ”

ถามีคนมาถามวา พระพุทธเจาสอนใหสันโดษใชไหม? ใครตอบวา 
“ใช” กต็องวาตอบผดิ ถาใหคะแนน กคื็อศูนย หรอืกรณุาทีส่ดุ กใ็ห ๕๐%

ทําไมเปนอยางน้ัน น่ีแหละที่ตองใหรอบคอบ ขอบอกสั้นๆ วา 
ตองแยกแยะออกไปใหชัดวา พระพุทธเจาสอนใหสันโดษในเรื่องไหน 
หรือใหไมสันโดษในเรื่องไหน ไมใชตอบโผงผางลงไปแงเดียว เลยผิด!

แลวจะตอบอยางไร จึงจะถูก ก็แยกแยะออกไปสิวา
- พระพทุธเจาสอนใหสนัโดษในสิง่เสพ หรอืในวตัถบุาํเรอความสขุ
- แต พระพุทธเจาสอนใหไมสันโดษในกุศลธรรม หรือพูดใหคน
ยุคน้ีเขาใจงายขึ้นวา ใหไมสันโดษในการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม

เพ่ือรวบรัด ก็ยกคําตรัสของพระพุทธเจามาใหดูกันเลย
เอาขอหลัง คือ “ไมสันโดษในกุศลธรรม” กอน
พระพุทธเจาตรัสไววา ที่พระองคตรัสรูน้ัน

ภกิษทุัง้หลาย เรารูซ้ึงถงึคณุของธรรม ๒ ประการ คอื*

๑. ความเปนผูไมสันโดษในกศุลธรรมทัง้หลาย
๒. ความเปนผูไมระยอในการบาํเพญ็เพียร

หมายความวา พระพุทธเจาตรัสรูเพราะไมสันโดษ (ในกุศลธรรม)
ตองเนนวา ในสิ่งที่ดีงาม ในการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามเปนประโยชน

แลว ทานไมยอมใหสันโดษเปนอันขาด ถาเปนกุศลธรรมแลว พระพุทธ
เจาไมเคยใหสันโดษเลย (ถาสันโดษในกุศลธรรม ก็คือประมาทนั่นเอง)
                                                                                                                   

* เรยีกวา อุปญญาตธรรม แปลวา ธรรมทีพ่ระพุทธเจาเหน็คุณ ธรรม ๒ ขอชุดน้ี เปนหลักทัง้ใน
พระสูตรและอภธิรรม ในพระอภธิรรม มีในมาตกิา ชุด ๒ (อง.ฺทุก.๒๐/๒๕๑; อภิ.สํ.๓๔/๑๕)
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เปนอันวา หลักความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) น้ัน ชัดเจนแลว
ทีน้ีก็มาดู “สันโดษ” บาง พระพุทธเจาตรัสไว (ตรัสแกพระภิกษุ) 

ในหลักที่เรียกวาอริยวงศ ๔ (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕) วา
๑. ภิกษุสันโดษในจีวร ตามมีตามได
๒. ภิกษุสันโดษในบิณฑบาต ตามมีตามได
๓. ภิกษุสันโดษในเสนาสนะ ตามมีตามได
๔. ภิกษุเปนผูยินดีในปหานะและภาวนา
(ขอ ๔ หมายความวา พอใจ ใสใจ เพียรพยายาม ในปหานะ คือ

การละอกศุล และในภาวนา คือการเจรญิกศุล เพ่ือบรรลธุรรมทีย่งัไมบรรล)ุ
จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงสอนใหพระภิกษุสันโดษในวัตถุสิ่งเสพ

บริโภค (จีวร-เครื่องนุงหม บิณฑบาต-อาหาร เสนาสนะ-ที่อยูอาศัย) 
สันโดษมา ๓ ขอ พอถึงขอที่ ๔ เปลี่ยนเปนวา ใหเอาใจใสเพียรพยายาม
ละอกุศลและเจริญกุศล เพ่ือจดุหมายคอืจะไดบรรลธุรรมทีย่งัไมบรรลุ

ขอที่ ๔ น้ี ก็คือขอที่ใหไมสันโดษในกุศลธรรมนั่นเอง
เพราะฉะนั้น หลักอริยวงศ ๔ น้ี จึงบอกอะไรๆ หลายอยาง
ความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) เปนหลักใหญอยูในขั้นปฏิบัติ

การที่จะใหบรรลุจุดหมาย
ความสันโดษ (ในสิ่งเสพ) เปนขอปฏิบัติขั้นบุพภาคของความไม

สันโดษ (ในกุศลธรรม) น้ัน
หมายความวา ความสันโดษในวตัถ ุ เปนการเตรยีมชวีติความเปน

อยูใหเอือ้ใหพรอมทีจ่ะเดนิหนากาวไปกบัความไมสันโดษในกศุลธรรม
พูดอกีอยางหนึง่วา ความสันโดษในวตัถเุปนธรรมยอย ทีม่าสนอง

งาน มารองรบั หรอืมารบัใชความไมสันโดษในกศุลธรรม



มองธรรมถูกทางฯ๓๔

๓๔

ถามวา สนัโดษใน ๓ ขอแรก สมัพันธกบัสิง่ทีจ่ะทาํในขอ ๔ อยางไร 
หรือถามสั้นๆ วาทําไมจึงสันโดษ

กต็อบวา เพราะวา สนัโดษเปนตวัออมหรอืชวยสงวนเวลา-แรงงาน-
ความคดิไว ถาภิกษไุมสนัโดษในจวีร บณิฑบาต เสนาสนะ คือไมสันโดษ
ในวัตถุเสพ มัวยุงกับการหาอาหารอรอยๆ ฉัน มัววุนวายอยูกับการหา
สิ่งของเครื่องใชฟุมเฟอย มัวหมกมุนกับวัตถุบําเรอความสุข

๑. เวลาก็หมดไป กับการหาการเสพสิ่งเหลาน้ี
๒. แรงงานก็หมดไป เพราะมัววุนวายกับเรื่องเหลาน้ี
๓. ความคดิกห็มดไป กบัการครุนคิดหาทางใหไดสิง่เหลาน้ีมาเสพ
เลยไมเปนอันไดเพียรพยายามเจริญสิกขาทําหนาที่
แตเม่ือภิกษสุนัโดษในปจจยั ๔ เวลากเ็หลอือยู แรงงานกเ็หลอือยู 

ความคิดก็เหลืออยู ก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดน้ันมาระดมทํากิจ
หนาทีข่องตน ดังน้ัน ทัง้สนัโดษและไมสนัโดษ จงึมาออกผลทีค่วามเพยีร

นอกจากนั้นยังใจสงบ สบาย ไมหวง ไมพะวักพะวง ในเรื่องวัตถุ
หนัไปมุงหนาทาํกจิหนาทีแ่ละสรางสรรคความดตีางๆ ไดอยางแนวแนเตม็ที่
โดยมีความสุขดวย ตอนนี้สันโดษก็มีผลครบตลอดตามวัตถุประสงค

คฤหัสถก็เชนกัน ถาญาติโยมไปมัววุนวายอยูกับการแสวงสิ่งเสพ
บํารุงบําเรอหาความสุขสวนตัว ก็จะหมดเวลา หมดเรี่ยวแรง หมดความ
คิดไปกับเรื่องเหลาน้ัน จนไมเปนอันปฏิบัติหนาที่หรือทํางานสรางสรรค 
หนาที่งานการสรางสรรคที่พึงทํา ก็ไมเปนอันทํา อยางนอยก็ยอหยอน

การทําความดี ทําประโยชนสูงสง จนแมกระทั่งบรรลุโพธิญาณ 
เปนไปไมได ถามัวสันโดษในกุศลธรรม โดยไมสันโดษในวัตถุเสพ 



“เรียบงาย” ตองไมใช “มักงาย”

เม่ือพูดถึงหลักธรรมสําคัญขอวา “ไมสันโดษในกุศลธรรม” หลาย
คนไมเคยไดยินมากอนเลย

ก็ตองย้ําวา ขอใหจําหลักน้ีใหแมน และเอาไปใชในชีวิตจริงดวย
ไมแตความไมสันโดษในกุศลธรรม เทาน้ัน แมแตความสันโดษ 

หลายคนกไ็มไดสงัเกตวา ทานจาํกดัไวใหสนัโดษในวตัถหุรอืสิง่เสพบรโิภค 
ไมใชสันโดษไปเรื่อยๆ หรือสันโดษลอยๆ ไมวาอะไรก็สันโดษไปหมด

ลึกลงไปอีก แมแตในเรื่องวัตถุ ก็ไมเคยถามวา เราควรจะสันโดษ
เพ่ืออะไร หรือวา ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนใหสันโดษ ไดแตนึกไปเอง 
หรือพูดตามๆ กันไปวา คนสันโดษเปนอยูงาย พอใจตามที่มี ไม
ทะเยอทะยาน จึงเปนคนมีความสุข น่ีคือ สันโดษแลวจะไดมีความสุข 
หรือสันโดษเพื่อมีความสุข

ทั้งหมดนี้เปนตัวอยางที่เตือนวา เราควรศึกษาธรรมหรืออะไรๆ 
กันใหชัดสักหนอย ไมควรทึกทักวาที่เรานึกวารูน้ีคือใชละ

เราบอกวาเปนอยูเรียบงาย พอใจแคที่มี สันโดษในวัตถุน่ี ดีนะ 
แตตองระวัง เชน ความเปนอยูงาย ถาไรจุดหมายท่ีดีงาม (พูดภาษาพระ
วา ไมเปนเครื่องเจริญกุศล) ไมมากับความเพียร ถึงจะมีความสุขดี แต
อาจจะเสื่อมอยางเดียวก็ได

อยูเรียบงาย แตเรียบงายไมเปน บอกวาฉันเปนอยูงาย อยูอยาง
ไรก็ได เอาอยางไรก็ได งายไปงายมา กลายเปนมักงาย ตอไปถึง
สกปรกอยางไรก็อยูได ไมมีระเบียบรุงรังอยางไรก็อยูได ใครจะเปนจะ
ตายอยางไร ก็อยูกันไป อยางไรก็ไดทั้งน้ัน น่ีแหละ อยูงาย กลายเปน
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มักงาย เรียบงาย กลายเปนอยางไรก็ได มันจะเปนโทษราย ตองระวัง
พอมักงายแลว ทีน้ี อะไรที่ควรจะทํา ก็ไมทํา อะไรที่ควรจะแกไข 

ก็ไมแกไข ไมกระตือรือรนขวนขวายทั้งน้ัน
การที่ทานใหเปนอยูงาย มีความสันโดษเพื่ออะไร ก็เพ่ือใหเปน 

ตวัเอือ้ เกือ้หนนุ ใหโอกาสแกการเพยีรพยายามทีจ่ะกาวไปใหถงึจดุหมาย
อนัประเสรฐิทีมุ่งม่ันอยูในใจ ดังน้ัน ความเปนอยูงาย จงึตองควบมากับ
ความเพียรมุงม่ัน เพ่ือจุดหมายที่เปนกุศล

ถาไมสันโดษ เราจะหาโอกาสเพียรพยายามปฏิบัติการเพื่อจุด
หมายนั้นไดยาก เพราะจะมัวยุงนุงนังหรือวุนวายอยูกับเรื่องอื่น อยาง
คนที่มุงหาเสพวัตถุ มัวหาที่กินใหอรอย หาที่เที่ยวใหสนุก เปนตน ก็
ตองแยงเวลาเรี่ยวแรงและความคิดของตัวออกไปจากงานการหนาที่ ถา
ไมสันโดษอยางน้ีหนักนัก ก็เสียงานเสียการไปเลย

ความสันโดษเปนอยูงายที่ถูกตอง ก็คือการออมเวลา-เรี่ยวแรง-
ความคิดเอาไว ทําตัวใหพรอมที่จะมุงหนาเพียรปฏิบัติกิจทําการไดเต็มที่ 
เพ่ือกาวไปใหถึงจุดหมายอันประเสริฐที่ตองการ

ความสันโดษเปนอยูงาย จึงมากับการทําความเพียรอยางยิ่ง ถา
ไมมีตัวประกอบนี้มาประกบ ความงายมันจะมากับความขี้เกียจ

หลายคนบอกวา สันโดษจะไดมีความสุข ถาอยางน้ีอันตราย น่ี
แหละจะนําไปสูความมักงาย พระพุทธเจาไมเคยตรัสวา สันโดษเพื่อ
ความสุข แตสันโดษแลวเปนสุข อันน้ันถูกตอง

ความสุขของคนเราอยูที่ความพอใจ สันโดษเปนความพอใจ เม่ือ
พอใจมนักส็ขุ ในแงน้ีความสนัโดษกท็าํใหเปนสขุ แตมันไมใชวตัถปุระสงค 
หมายความวา สันโดษทาํใหเปนสขุ แตไมใชสันโดษเพือ่ความสุข
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ถา สันโดษโดดเดี่ยว เพ่ือความสุข สันโดษคือพอใจ ฉันสุข
สบาย แลวจบ เลยไมทําอะไร ก็เขากับดักที่วา ข้ีเกียจ

เพราะฉะนั้น สันโดษทําใหคนขี้เกียจได ถาไมมาประสานสงตอ
กับธรรมที่เปนคูกันหรือเปนตัวรับชวง

พระพุทธเจาตรัสสันโดษที่ไหน จะตรัสความเพียรไวที่ น่ัน 
(เหมือนกับตรัสศรัทธาไวที่ไหน ก็จะตรัสปญญาไวที่น่ัน)

สันโดษจึงมาคูกับความเพียร คือความเพียรในการทํากิจหนาที่
ของตน (พูดใหครอบคลุมวา เพียรในการเจริญกุศล)

ถาอธิบายใหลึกลงไปหนอย ก็บอกวา น่ีเปนเรื่องของความ
สัมพันธระหวางธรรมตางๆ ขอธรรมทั้งหลายนั้นเราจะมองโดดเดี่ยวจาก
กันไมได บางทีเราจะบอกวา ธรรมขอน้ันดีหรอืรายทนัทไีมได ตอง
ดูกอนวามันไปสัมพันธประกอบกันกับธรรมอื่นตัวไหน คือตองดูตัว
ประกอบ หรือตัวรวมที่อยูกับมันดวย

ลงทายวา สันโดษเพื่อใหพรอมที่จะเพียร และเมื่อเพียรทําการไป
โดยมีสันโดษ ก็จะมีความสุขในการทําการนั้นดวย

ถาอยางน้ี เรียบงายก็ไมมีทางกลายเปนมักงาย    



อนิจจัง! ปลงได แตระวังจะกลายเปนประมาท

คนไทยชอบเอาอนิจจัง มาใชปลง เพ่ือใหใจผอนสบายคลายโศก
หรือหายทุกข เรียกกันวา “ปลงอนิจจัง”

อะไรแตกหัก สูญสลาย พลัดพรากจากไป ก็วา “อนิจจัง!” แลว
ปลอยวางได ผานไป

การใชอนิจจงัอยางน้ัน เปนเรือ่งของการรูเทาทนัความจรงิ ทีท่าํให
สละละลดความยึดติดถือม่ันลงไปได จึงผอนคลายบรรเทาทุกขโศก

การรูเทาทันและความสบายใจหายทุกขไดน้ันดีแน แตก็ตองระวัง
ไวอยางยิ่งทีเดียววา ถาสบายใจแลวก็ปลอยอะไรๆ ไปเรื่อยๆ สิ่งที่ควร
แกไขจัดทํา ก็ไมกระตือรือรนขวนขวาย ถาอยางน้ีก็จะกลายเปนการ
ปฏิบัติผิดธรรมขอใหญ ที่เปนหลักสําคัญอยางยิ่ง

ถาบอกวาปฏิบัติธรรม ก็เปนการปฏิบัติครึ่งๆ กลางๆ และไมเกิด
จากความเขาใจจรงิดวย ไดแคถอืหรอืทาํตามๆ กนัมา นาจะไดไมคุมเสยี

บานเมืองจะลมจมพังพินาศ ก็บอกวา อนิจจัง! เกิดขึ้น ตั้งอยู 
ดับไป เจริญแลวก็เสื่อม เสื่อมแลวก็เจริญ เปนธรรมดา

วาอยางน้ี คือ “ปลง” แลวไมยึดติดถือม่ัน หายเครียด ก็ดีเหมอืน
กนั ใจสบาย แลวกไ็มตองคิด ไมตองทาํอะไร เรยีกวา “ปลอยวาง”

“ปลง” และ “ปลอยวาง” อยางน้ี ทําทาวามีหลัก ก็คือหลักรูเทาทัน
ธรรมดาแลวไมยึดติดถือม่ันน่ันแหละ

แตอีกดานหนึ่ง ไมไดมองวาผิดหลักใหญที่ถือวาสําคัญยิ่ง 
คืออะไร



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๙

(๓๙)

ลองดูพุทธพจนตอไปนี้
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา, 

เธอทัง้หลายจงยงัความไมประมาทใหถงึพรอม

ทอนที่ ๑ ตรัสถึงความเปนอนิจจัง คือบอกแจงความจริงของ
ธรรมดาที่วา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง ในที่สุดก็ตองดับสิ้น

ทอนที่ ๒ ทรงเตอืนใหไมประมาท คือทรงสอนแนะนาํการปฏบิตัิ
ของเราวา ใหบาํเพ็ญความไมประมาท

ทีต่รสัวา “จงยงัความไมประมาทใหถงึพรอม” กคื็อใหมีความไม
ประมาทอยางพรอมบรบิรูณ หรอืเปนอยูดวยความไมประมาทอยางเตม็ที่

พุทธพจนทั้งสองทอนน้ันโยงกัน คือ เม่ือสิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง 
ไมเที่ยงแท เราจะมัวนิ่งนอนใจทําเฉยอยูไมได จึงตองไมประมาท

พุทธพจนน้ีเปนปจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทาย เหมือนเปนคํา
ฝากฝงสั่งเสีย ชาวพุทธจะตองถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ตองปฏิบัติให
ไดและใหเขมขนแข็งขันจริงจัง

เพราะฉะนั้น เห็นอนิจจัง ปลงได แตตองไมประมาทดวย



ลุจดุหมาย เม่ือปลอยวางได โดยไมปลอยปละละเลย

เรื่องอนิจจัง ไดพูดไปแลว แตเพียงบอกใหรูในภาคปฏิบัติวาตอง
ทําใหครบหลัก คือตองใหถึงความไมประมาท

ทีน้ี ในแงความรูเขาใจเหตุผล เราก็ควรศึกษาใหชัดดวย
ก็เลยยกพุทธพจนที่เปนหลัก มาดูกันอีกที พระองคตรัสวา

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา, 
เธอทัง้หลายจงยงัความไมประมาทใหถงึพรอม
มาวเิคราะหกนัหนอยวา คนไทยเราถอืหลกัอนิจจงั ทาํไมปลงแลว 

จึงปลอยเรื่อยเปอย ทั้งที่มีพุทธพจนสําคัญที่สุดตรัสไววา ปลงอนิจจัง
เพ่ือใหตั้งอยูในความไมประมาท

วเิคราะหแลว กจ็บัไดโดยสรปุวา
เราบอกวา เม่ือสิ่งทั้งหลายเปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน เราจะ

ทําอะไรได ก็ตองปลอยวาง ปลอยมันไป
ทานสอนวา เม่ือสิ่งทั้งหลายเปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน มี

อะไรที่ควรทํา เราจะตองเรงรัดจัดการ จะรีรอปลอยเรื่อยเปอยไปไมได
ของเรา โยงอนิจจัง กับความรูเทาทันธรรมดา แลวปลอยวาง
ของทาน โยงอนิจจัง กับความรูเทาทันธรรมดา แลวไมประมาท
แลวจะเอาอยางไร เราปฏิบัติผิดใชไหม ถาตอบแบบปลอบใจก็วา 

ไมถงึกบัผดิ แตไมพอ (ไมผดิเตม็ที ่ยงัถกูนอยไป จงึตองแกไขปรบัปรงุ)
เราถกูไมเตม็ทีต่รงไหน จะรูไดอยางไร ควรจะมองกนัใหชดัเจน
เอาแค “ธรรมดา” ทีเ่ราเขาใจ กไ็มตรงกบัทีท่านสอนไว
“ธรรมดา” แบบของเรา คือ สิง่ทัง้หลายเปนอนิจจงั ไมเทีย่ง เกดิ



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๑

(๔๑)

ขึน้ ตัง้อยูดับไป จะเปนอยางไรกเ็ปนของมันเอง เราจะทาํอยางไรได ก็
ตองปลอยมันไป (น่ีหม่ินเหม จะเขาลทัธอิเหตวุาท ทีเ่ปนมิจฉาทฏิฐ)ิ

“ธรรมดา” แบบของทาน คือ สิง่ทัง้หลายเปนอนิจจงั ไมเทีย่ง เกดิ
ขึน้ ตัง้อยู ดับไป จะเปนอยางไรกแ็ลวแตเหตปุจจยัของมนั เราจะปลอย
เรือ่ยเปอยไมได ตองรูเทาทนัและจดัการทีเ่หตปุจจยั

พอจบัจดุน้ีได กม็องเหน็ปมปญหา รูวาทาํไมและเหน็ทางแกไข
ของเรา เม่ือเปนอนิจจงัตามธรรมดาของมนั มันจะตองเปนของ

มันอยางน้ัน เราทําอะไรไมได เราก็ปลอยวาง แลวก็ไมตองทาํอะไร 
(กลายเปนปลอยปละละเลย)

ของทาน เม่ือเปนอนิจจงัตามธรรมดาของมนั มันจะตองเปนอยาง
น้ันตามเหตปุจจยัของมนั เราจะใหเปนอยางทีใ่จเราไปอยากไปยดึไมได 
ใจเรากป็ลอยวาง แลวกไ็ปศกึษาไปทาํทีเ่หตปุจจยั (ไมปลอยปละละเลย)

น่ีก็คือ ของเรา ปลอยวาง แลวก็ปลอยปละละเลย
สวน ของทาน ปลอยวาง แตไมปลอยปละละเลย
“ปลอยวาง” คือ มีปญญารูเทาทันความจริง จึงมีใจเปนอิสระ ไม

เอาอะไรมาผกูรดัมัดตวัคัง่คางบบีค้ันใจทีจ่ะใหมันเปนไปตามทีอ่ยากทีย่ดึ
แต “ปลอยปละละเลย” คือ ตกอยูในความประมาท
เราปฏิบัติไมพอ คือ ปลงอนิจจัง ปลอยวาง แลวหยุด จบแคน้ัน 

พอหยุด ก็กลายเปนปลอยปละละเลย จึงพลาด ไปตกหลุมความ
ประมาท (ปลอยปละละเลย ก็คือประมาท) เรื่องก็แคน้ีเอง

เม่ือรูตวัวาปฏบิตัไิมพอ ทาํไมเตม็ตามหลกั กแ็กไขปรบัปรงุตวัใหม
ถึงตอนนี้ก็สรุปลงทายไดแลววา  การเห็นความจริงแหงอนิจจัง

เรงเราเราใหไมประมาท โดยมีแงดานการพิจารณาและปฏิบัติ ดังน้ี
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ก) เพราะทุกส่ิง ทัง้ในตวั และรอบตวัเรา ไมเทีย่งแทแนนอน ความเปลีย่น
แปลงเปนไปตางๆ อาจเกดิขึน้โดยไมทนัคาดหมาย จึงไมควรนิ่งนอนใจ 
มีอะไรควรทํา ก็ใสใจเรงจัดทําใหเสร็จหรือเตรียมไว ไมผัดเพี้ยน ไมรีรอ

ข) เพราะส่ิงทัง้หลายเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา ทกุขณะ ไมรอใคร เวลาผาน
ไปๆ แมกระทัง่มหาบรุษุ และอารยธรรมยิง่ใหญ รุงแลวกล็วงลบัดบัหาย 
ชวีติเรากส้ั็นลงๆ เวลากเ็หลือนอยลงๆ ควรเรงทาํชวีตินีใ้หดมีคีณุคาพฒันา
กศุล ใชเวลาทาํประโยชนใหมากทีสุ่ด ถามวัหลงระเรงิหรอืทาํชัว่อะไรอยู กค็วร
ฉกุใจไดคดิ แลวหยดุละเลิกเสีย และตืน่ตวัขึน้มารบีขวนขวายทาํส่ิงทีค่วรทาํ

ค) เพราะคนทีร่กั ทีเ่คารพ คนใน คนใกล คนรวมองคกรหรอืชมุชน ไมนานนกั 
กจ็ะจากจะพรากกนัไป ควรสามคัคทีาํดตีอกนัไว ความดงีาม ความเอือ้อาทร 
การดแูลปฏบิตั ิการบชูาคณุอะไรทีค่วรทาํตอทาน หรอืตอกนั ควรทาํเลยที
เดยีว ไมรอชา อยาใหตองเสียใจหรอืเสียดายภายหลงัวาเราไมนาจะชาไป

ง) เพราะส่ิงทัง้หลายเปนไปตามเหตปุจจยัของมนั ไมใชเปนไปตามใจของเรา 
มนัไมขึน้ตอความอยากความยึดถอืของเรา จึงไมควรเอาใจอยากใจยดึของ
เราเขาไปกาํหนดบงัคบัส่ิงทัง้หลาย ซ่ึงเปนไปไมไดไรเหตผุล มแีตจะทาํใหจิต
ใจของตนถกูบบีคัน้กระทัน้กระแทกทวทีกุข แตควรหนัไปทาํการดวยปญญา
ทีรู่เขาใจเหตปุจจยั โดยมใีจคงอยูปกตเิปนอสิระ (นีค่อืปลอยวาง ทีถ่กูตอง)

จ) เพราะส่ิงทัง้หลายเปลีย่นแปลงไป และมใิชเปล่ียนแปลงอยางเล่ือนลอย แต
เปล่ียนแปลงไปตามเหตุปจจัยของมัน เราจึงตองศึกษาใหรูเขาใจ แลว
ปองกันแกไขเหตุปจจัยแหงความเสื่อม และสงเสริมสรางสรรคเหตุปจจัย
แหงความเจรญิ เพือ่จะไดไมเส่ือม แตใหเจรญิและเจรญิยิง่ขึน้ไป

พดูใหส้ันวา เพราะสิง่ทัง้หลายไมเทีย่ง เราจงึตองไมประมาท ทีจ่ะใช
ปญญาจดัการกบัเหตปุจจยั โดยมีจติใจเปนอสิระ (= เอาประโยชนจากอนจิจงัได)

พดูอกีอยางวา มีปญญารูเทาทนัอนิจจงั ทาํจติเปนอสิระได และดวย
ปญญารูทัว่ถงึเหตปุจจยั กท็าํกจิใหสาํเรจ็ดวยความไมประมาท



ระวัง! ยึดม่ัน ในความไมยึดม่ัน

บางคนไปฟงพระเทศนวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา จะไปยึดม่ันถือม่ันไมได ถาไปยึดม่ันถือม่ันแลว มันเปลี่ยน
แปลงไป เราก็จะเกิดความทุกขบีบคั้นจิตใจ ฟงแลวก็ชอบใจ เห็นวาเปน
ความจริงอยางน้ัน และคิดวาจะตองเอาไปปฏิบัติ

บอกวา ตอไปนี้เราจะไมยึดม่ันถือม่ันอะไรแลว
กลับไปบานก็ไมเอาเรื่องเอาราวอะไรทั้งน้ัน บอกวา ฉันไมยดึมัน่

ถอืม่ัน ไปๆ มาๆ ก็ทํานองวา ลูกก็ไมใชของเรา ภรรยาก็ไมใชของเรา 
เงินทอง บานชอง ก็ไมใชของเรา ฯลฯ

บอกวาไมยึดม่ัน แตเจอความยึดม่ันอยางหนักเขาไปแลว โดยไม
รูตวั น่ีกคื็อ “ความยดึมัน่ในความไมยดึมัน่” เพราะวาความไมยดึม่ันที่
เขาอางน้ัน เกดิจากสญัญา (ขอทีก่าํหนดหมายจาํไว) ซ่ึงรบัเอามาถอืตาม 
แลวก็ยึดม่ันวาฉันจะไมยึดม่ัน เทาน้ันเอง

คนที่เอาความไมยึดม่ันขึ้นมายึดไว แลวไมทําอะไร ไมเอาอะไร 
แลวก็บอกวาฉันไมยึดม่ันน้ัน เขาไมรูตัววาเขาทําไปตามความไมยึดม่ันที่
เอามายึดไว คือเปนเพียงความยึดม่ันในความไมยึดม่ันน้ัน เปนความ
ยึดม่ันซอนเขาไปอีก แถมยังตกลงไปในความประมาทอีกดวย

ความไมยึดม่ันที่แทน้ันเปนไปเองดวยปญญา ไมตองเอาความไม
ยึดม่ันขึ้นมายึดไว

ถา ‘ไมยดึม่ัน’ เปนอยางวาเม่ือกี ้กจ็ะเจอพวกไมยดึม่ันแปลก  ๆอกีเยอะ
อีกรายหนึ่งบอกวา หลวงพอของเขามีคนอุปฐากมากมาย มีหญิง

สาวคอยดูแลนวดใหดวย ทานเปนพระอริยะ ทานหมดกิเลสแลว ทาน



มองธรรมถูกทางฯ๔๔

(๔๔)

จะทําอะไรก็ได เพราะทานไมยึดม่ันถือม่ัน ญาติโยมหลายทานฟงแลววา
นาจะจริงนะ เพราะพระอรหันตทานไมยึดม่ันถือม่ัน จะไปเอาอะไรกับสิ่ง
เหลาน้ี ซ่ึงไมจริงแทแนนอน เปนของสมมติ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ทีน้ีอีกพวกหนึ่งก็บอกวา อะไรๆ ก็เปนอนัตตา ไมมีตัวตน คนก็
เปนเพียงขันธ ๕ มาประกอบกันเขา ไมมีอะไรจะพึงยึดถือ ไมมีนาย ก.
ไมมีนาง ข. เม่ือไมยึดม่ันถือม่ันแลว จะฆาจะฟนใครก็ไมบาป

กรณีเหลาน้ี เปนตัวอยางของการที่ผูมีกิเลสยกเอาสภาวธรรมขึ้น
มาเปนขออาง สําหรับการกระทําดวยความยึดม่ันถือม่ันของตน

อยางในกรณีหลังน้ี ถาไมมีความยึดม่ันในคนที่จะถูกฆา ถาไมมี
เจตนายดึม่ันทีเ่จาะจงมุงรายตอเปาของการกระทาํ จะมกีารยกศสัตราวธุ
ขึน้ฟนแทงพุงเขาใสไดอยางไร อนัน้ีเปนการกระทาํดวยความยดึม่ันถอืม่ัน
อยางรุนแรงเลยทีเดียว

ความไมยึดม่ันที่แทน้ัน เกิดจากปญญาที่รูความจริง อยางพระ
อรหันตที่ทานไมยึดม่ันน้ัน ทานมีจิตใจเปนอิสระ แตในการดําเนินชีวิต
ทั่วไป ที่เรียกวาอยูในโลกอยูในสังคม ทานวาไปตามความจริงของ
สมมติ และปฏิบัติไปตามเหตุตามผล

สําหรับปุถุชน ความไมยึดมั่นถือม่ันเปนไดแคเครื่องฝกตน
เทานั้น เพราะความไมยึดม่ันของปุถุชนที่เอามาปฏิบัติน้ัน ไมใชความ
ไมยึดม่ันที่แทจริง มันเปนเพียงความไมยึดม่ันที่รับมาดวยสัญญา ไมใช
เกิดจากปญญา คือเอาตวัความไมยดึม่ันน้ีมาจบัยดึเขาไวอกีทหีนึง่ จงึเปน
ความยึดม่ันในความไมยึดม่ัน ถาเปนปุถุชน ก็ทําไดแคน้ี หรือแคฝก

ดังน้ัน สําหรับคนทั่วไป ถาจะไมยึดม่ัน จึงตองระวัง ถาจะให
คอนขางปลอดภัย ก็ตระหนักใจวา “เราฝกตนในความไมยึดม่ัน”



ถาไมยึดม่ันแท จะแนวแนในการสรางสรรค

ในสงัคมไทยยคุใกลๆ  น้ี คนเอาคําวา “ไมยึดมั่นถือม่ัน” มาใชกนั
บอย ทีจ่รงิ ความไมยดึม่ันถอืม่ันน้ี เปนเรือ่งทีค่วรศกึษาใหดี อยาไดดูเบา

ความไมยดึม่ันทีแ่ทน้ัน เกดิจากปญญาทีรู่ความจรงิแลว ใจไมตดิ 
จติเปนอสิระ แลวกป็ฏบิตัไิปตามเหตผุลอยางจรงิจงั ตามหนาทีห่รอืตาม
กตกิาทีไ่ดตกลงกนัไว เพ่ือความดงีามบางอยาง มีอะไรเปนไป ใจกไ็มตก
เปนทาส ไมถกูครอบงาํ จดุสาํคัญอยูตรงนี ้สวนการปฏบิตัใินทางรปูธรรม
ก็วาไปตามแบบแผนกติกาที่ตกลงไว ถามันชอบธรรมสมเหตุสมผล

ถารูจกัมองวนัิยของพระ จะเขาใจเรือ่งความไมยดึม่ันถอืม่ันไดชดั
ตัวอยางวา วินัยกําหนดใหพระภิกษุรูปหนึ่งๆ มีจีวรเปนสมบัติ

ประจําตัวไดชุดเดียว ดูจะเปนการไมใหความสําคัญแกวัตถุเสื้อผา จึงไม
ใหมีมาก เขาแนววาจะใหไมยึดม่ันถือม่ัน หมายความวา ใหไมยดึตดิ 
เชน ไมเหน็แกลาภ ไมโลภ ไมหมายมั่นในการที่จะตองไดจีวรอยางน้ี
อยางน้ัน ที่จะเอาแตใจ หรือจะมีของในครอบครองใหมาก เพราะฉะน้ัน
จงึมีไวเพียงปรมิาณจาํกดั เพียงเทาทีพ่อแกการใชประโยชนทีแ่ทจรงิ

แตทีน้ี มองอีกชั้นหนึ่ง สิ่งของอยางไหนที่ตกลง (สมมติ) วาเปน
ของทานแลว พระตองมีความรับผิดชอบอยางเต็มที่

พระจะบอกวา เรื่องจีวรนี้ไมสําคัญ ฉันไมยึดม่ันถือม่ัน มันไมใช
ของของเราจริง เราเกิดมามันก็ไมไดติดมาดวย ตายแลวก็เอาไปไมได 
แลวกไ็มเอาใจใส ปลอยสกปรก ไมซัก หรอืวาปลอยใหขาดเปนร ูไมปะชนุ

พระจะปลอยปละละเลยอยางน้ันไมได วนัิยกาํหนดวา ภิกษปุลอย
ใหจวีรขาด ไมปะชนุ ถาเปนรเูทาหลงัเลบ็น้ิวกอย กมี็ความผดิ เปนอาบตัิ



มองธรรมถูกทางฯ๔๖
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เอาละซิ จวีรผนืเดียว ตองรกัษาอยางดีขนาดน้ี ปลอยใหขาดนิด
เดียว ไมปะ ก็โดนปรับความผิดแลว

ยิง่กวาน้ัน ภิกษมีุจวีรชดุเดียวนีต้องรกัษาใหดีดวย ถาอยูปราศจาก
จีวรชุดน้ันแมแตคืนเดียว ก็เปนอาบัติ

ญาติโยมไมเขาใจหลักการ ก็จะพูดวา เรื่องจีวรแคน้ี พระทําไม
ยึดม่ันถือม่ันกันนัก สําคัญอะไรนักหนา - น่ีตีใหแตก

วินัย เปนการสรางแบบแผนตัวอยางของการมีชีวิตที่ดีงาม และ
เปนเครื่องฝกคนดวยแบบแผนนั้น เปนระบบแหงวิถีชวีติของการฝกตน 
เพราะฉะนัน้ เราจะศกึษาไดวา ทาํไม ทัง้ทีพ่ระพทุธเจาทรงสอนหลกัความ
ไมยึดม่ัน แตวินัยของพระกลับใหเอาจริงเอาจังกับสิ่งตางๆ อยางยิ่ง

น่ีแหละ วนิยั เปนตวัแสดงใหเหน็ชดัวา ในระบบการฝกมนุษยทีแ่ท 
จนถงึชวีติทีดี่จรงิน้ัน ความไมยดึม่ันทีถ่กูตองเปนอยางน้ี

นอกจากนัน้ วนัิยเปนเรือ่งสมมต ิ เม่ือทานเอาจรงิกบัวนัิย และ
วนัิยเปนเรือ่งเอาจรงิ กแ็สดงวาตองเอาจรงิกบัเรือ่งสมมต ิ- น่ีถกูตอง
สมมต ิ คือสิง่ทีม่นุษยตกลงกนั มี “มตริวมกนั” โดยกาํหนดวางไวตาม
เหตผุล เพ่ือวตัถปุระสงคทีเ่ปนประโยชน ไมใชตัง้ขึน้มาลอยๆ

ในขัน้สงูสดุ กเ็ปนอนัวา พระอรหนัตเปนผูปฏบิตัจิรงิจงัตามสมมต ิ
และเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัด

ถาคนยงัเหน็แกประโยชนสวนตวั กฎเกณฑกตกิาจะขดัผลประโยชน
ของเขา อยางนอยการตามใจตวั ความไมสะดวกสบายทีต่องไปทําตามกฎ 
ความขี้เกียจ จะมาขัดขวาง ทําใหคนไมอยากปฏิบัติตามกติกาสังคม 
เพราะฉะนั้น คนมีกิเลสจึงปฏิบัติตามกฎหรือรักษาวินัยไดยาก

สวนพระอรหันตอยูดวยปญญาที่ตระหนักในเหตุผลรูเขาใจวัตถุ



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๗

(๔๗)

ประสงคของสมมตน้ัิน และทานไมมีกเิลสทีจ่ะใหทาํเพ่ือเหน็แกประโยชน
ของตน ไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเอง ไมมีเรื่องสวนตัวที่จะยึดติดกีดกั้น 
ใหตองฝนใจหรอืหลบเลีย่ง ทานพรอมจะทาํในสิง่ทีมี่เหตผุลดงีามชอบธรรม
ทกุอยาง ดังน้ัน พระอรหนัตจึงเปนผูพรอมทีสุ่ด ทีจ่ะปฏิบติัตามวนัิยหรือ
กฎกตกิาทีเ่ปนสมมต ิและเปนผูนําในการปฏบิติัตามสมมตทิีช่อบธรรม

ทานผูลธุรรม จงึทาํจรงิ ไมทิง้ธรุะ ทัง้รบัผดิชอบ และทาํอยางจรงิจงั
ย้าํวา ความปลอยวางไมยดึม่ัน ไมใชการปลอยทิง้ความรบัผดิชอบ 

พระอรหันตจึงเปนตัวอยางในการมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ตนเกี่ยวของ 
รวมทัง้รบัผดิชอบทางสงัคม เม่ือมีเหตกุารณอะไรกระทบกระเทอืนตอสงฆ
ตอสวนรวม พระอรหนัตจงึออกนาํในการเรยีกประชมุและหาทางจดัการแกไข

ความไมยดึม่ันทีแ่ทเกดิจากปญญา เม่ือเหน็อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา 
รูทนัสจัธรรมแลว สิง่ทัง้หลายกไ็มมีอทิธพิลทีจ่ะบบีคัน้บงการจติใจของเรา 
เม่ือใจเปนอิสระ เราก็จะปฏิบัติตอทุกสิ่งตามเหตุตามผลดวยปญญา

หลกัการนีส้าํคัญมาก ถาเรามทีรพัย กป็ฏิบตัติอทรพัยใหถกูตอง
ตามเหตุผล ทรัพยมีเพ่ืออะไร ก็นําไปใชใหเกิดผลตามวัตถุประสงคน้ัน 
ไมใชไปมัวยึดม่ันถือม่ันใหเปนเหตุบีบคั้นจิตใจใหมีความทุกข แตก็ไม
ใชปลอยปละละเลยไมเอาใจใสไมรบัผดิชอบ เราตองใชมันใหถกูตองตาม
ความหมาย ใหสมคุณคาของมัน ใหทรัพยเกิดประโยชนแทจริง

น่ีก ็ปลอยวางได แตไมปลอยปละละเลย อีกเหมือนกัน
สําหรับคนทั่วไปนั้น ถาจะถือหลักความไมยึดม่ัน ก็เอาแคฝกทํา

อยางพระเจาอโศกมหาราช ก็จะดีทั้งแกตนเอง และแกเพ่ือนมนุษยเปน
อยางมาก ทาํไดแคขัน้พระเจาอโศก กไ็ดคะแนนไมยดึม่ันเยอะแลว 



พระเจาอโศก อีกที!

เรื่องไมยึดม่ันถือม่ันน่ีสําคัญ เลยพูดซะบอย
บอกวา ญาติโยมชาวบาน ควรถือเอาพระเจาอโศกมหาราชเปน

แบบอยางในการปฏิบัติตามคติ “ไมยึดติดถือม่ัน” น้ี
สําหรับชาวบาน (ชาวเมือง ยิ่งสําคัญ) เอาหลักไมยึดติดถือม่ันน้ัน 

มาใชกับเรื่องทรัพยและอํานาจ (ผลประโยชนและความยิ่งใหญ) ใหได
กอนเถอะ น่ีแหละบททดสอบขั้นตนที่ชะงัด ถาทําได ก็กาวตอไหว

ตั้งคําถามวา: ร่ํารวย-ยิ่งใหญ แคเลื่อนลอย หรือเพ่ืออะไร?
เอาแนวธรรมมาเรียบเรียง ไดความเปนพระราชดําริของพระเจา

อโศกมหาราชวา:
ทรัพยยศน้ีเปนของนอกกาย ไมเที่ยงแทแนนอน ไมอยูใตอํานาจ

ความปรารถนาของเรา แตเปนไปตามเหตุปจจัย เราจะไปยึดม่ันถือม่ัน
ไมได และมันก็ไมใชความหมาย ไมใชแกนสารของชีวิต มันใหความสุข
ที่แทและยั่งยืนแกชีวิตไมได เราเคยลุมหลงแสวงหาทรัพยและอํานาจมา
บํารุงบําเรอความสุขสบายและแสดงความยิ่งใหญของตนเอง เด๋ียวเถิด 
ทั้งทรัพยยศอํานาจ และทั้งตัวเรา ก็จะดับสิ้นสูญเปลาหายไปจากกัน

เพราะฉะนั้น จะปลอยใหตัณหาอุปาทานบงการครอบงําเรา มัว
เขลายึดติดถือม่ันมันอยูทําไม ไมเอาแลว ตอไปนี้ ถอนตัวเปนอิสระ
ออกมา เราจะปฏิบัติการดวยปญญา จะใชทรัพยและอํานาจนั้นใหเปน
ประโยชนตามเหตุผล ตามความชอบธรรม

ทรัพยที่มีเกินจําเปนสําหรับชีวิตของเรา จะอาศัยอํานาจเปน
อุปกรณในการสรางสรรคประโยชนสุขแกเพ่ือนรวมโลก เปนเครื่องมือ
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ของธรรมที่จะทําความดีงามใหแกสังคมสืบตอไป
แลวพระเจาอโศกมหาราชก็ไดทรงใชทรัพยและอํานาจที่พระองค

มี ในการทําความดี สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน เปนการใหญ 
ตามนโยบายธรรมวิชัย

ถาพระเจาอโศกไมมีทรัพย ไมมีอํานาจ พระเจาอโศกก็ทําความดี
อยางน้ันไมสําเร็จ

ถาพระเจาอโศกมีทรัพยมีอํานาจ แตมัวยึดติดถือม่ันในทรัพย
และอํานาจ พระเจาอโศกก็ไดแตลุมหลงมัวเมา แลวก็คงจะใชทรัพยและ
อํานาจนั้น ขมเหงเบียดเบียนคนอื่นไดมากมายและรุนแรง

แตน่ี เพราะเหตุที่พระเจาอโศก ทั้งมีทรัพยมีอํานาจ และทั้งไมมัว
เมายึดติดถือม่ันในทรัพยและอํานาจ แตมีธรรม รูความหมาย ใชเปน 
ทรัพยและอํานาจก็เลยกลายเปนอุปกรณสรางสรรคประโยชนสุขและ
ความดีงาม ทําใหเกิดประโยชนมหาศาล อยางที่วามา

รวมทัง้ทาํใหพระพทุธศาสนามาถงึเราในประเทศไทยดวย



สุขคือโอกาส ทุกขคือแบบฝกหัด

ความสขุเปนเรือ่งใหญ เหมอืนวาทกุคนจะถอืเปนจดุหมายของชวีติ 
แตตามปกต ิ หายากทีจ่ะไดยนิใครพดูวาเขามีชวีติทีมี่ความสขุ นอกจาก
พระพทุธเจาและพระอรหนัต ซ่ึงกลาวออกมาชดัเจนเหมอืนเปนคําประกาศ
วา “สุสุข วต ชวีาม” - “เรามีชวีติเปนสขุนักหนอ” ผูทีส่นทนากบัพระพุทธเจา
ยอมรับวาพระองคทรงมีความสุขยิ่งกวาองคพระราชามหากษัตริย

เรื่องเกี่ยวกับความสุขน้ัน พระพุทธเจาตรัสไวมากมาย ทั้ง
ประเภทและระดับของความสุข ที่มีมากหลาย ทั้งขอดีขอเสียของความ
สุขตางประเภทตางระดับเหลาน้ัน ตลอดจนวิธีปฏิบัติตอความสุขความ
ทุกข ใหไดแตคุณ โดยไมเกิดผลราย

ทกุเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัความสขุน้ัน นาสนใจ แตหลกัทีน่ารูไวกอนตัง้แต
ตน ก็คือ วิธปีฏิบติัตอความสขุ (รวมทัง้ตอความทกุข) ที่ตรัสไว ๔ ขอ คือ

๑. ไมเอาทุกขทับถมตนที่มิไดถูกทุกขบีบอัด
๒. ไมละทิ้งความสุขที่ชอบธรรม
๓. ไมสยบหมกมุน(แมแต)ในความสุขที่ชอบธรรมนั้น
๔. เพียรพยายามทําเหตุแหงทุกขใหหมดส้ินไป

(โดยนัยคือ เพียรปฏิบัติใหลุถึงสุขที่ประณีตขึ้นไปจนสูงสุด)
ขอโอกาสไวกอนวา เรื่องน้ีขนาดรวบรัด ก็จะพูดยาวที่สุด (สาระ

ของเรื่องนี้ใหญครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมด)
ขอที ่๑ ไมเอาทุกขทบัถมตนทีไ่มไดโดนทกุข ตามเรื่องเดิม พระ

พุทธเจาตรัสสนทนากับพวกนิครนถ จึงเนนไปที่การบําเพ็ญตบะของเขา 
คือการทรมานตัวเอง เชน จะโกนศีรษะ แทนที่จะใชมีดโกน ก็ถอนผมที
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ละเสน จะนอน ก็ใชเตียงหนามหรือติดตะปูไวทิ่มแทงตัว
ถาดูที่คนทั่วไป ก็เชนคนที่น่ังนอนนิ่งอยูดีๆ ไมมีใครมาทํารายตัว

เลย ก็เก็บเอาอาการกิริยาและถอยคําที่ขัดตาขัดหูจากคนโนนคนน้ีมาคิด
ปรุงแตงไปตางๆ ใหหงุดหงิดขัดเคืองใจทํารายตัวเอง

ทีต่ืน้กวาน้ัน กอ็ยางคนด่ืมสรุาอดัยาเสพตดิ ทัง้ทีต่วัเองกเ็ปนปกติ
ดีอยู กลบัไปเอาสารทีร่างกายไมไดตองการ แถมมีพิษภัยเปนโทษตอชีวิต
รางกายมาก สมัครใจเองเอามันมาใสเขาไปในรางกาย แลวก็ทําลายสุข
ภาพและคุณภาพของตัวเองเหมือนกับโดยตั้งใจและโดยเต็มใจ

ตัวอยางอื่นยังอีกเยอะ เชน คนขับรถซิ่ง หรือคนทําอะไรเสี่ยงๆ 
โดยไมมีเหตุผล เปนตน มีมาก

แตในขั้นลึก ปุถุชนทั่วไปนี่แหละมักเอาทุกขมาใสตัวอยูเรื่อย 
หมายความวา เปนธรรมดาของสังขารที่วา มันไมเที่ยง เปนทุกข คงอยู
ในสภาพเดิมไมได ผันแปรไป เปนอนัตตา เรารูทันความจริง เราก็
ดําเนินชีวิตใหดี ทุกขตามธรรมชาติก็มีของมันไป เราก็ไมเอามันเขามา
เปนทุกขที่จะทับถมตัวเรา เราก็โลงเบาไปขั้นหนึ่ง

แตน่ีตรงขาม คนมักปฏิบัติไมถูกตอง ไมเอาปญญาที่รูเทาทันมา
รักษาตัวใหเปนอิสระไว จึงเอาทุกขที่มีอยูในธรรมชาติน้ัน มาปรุงแตง
เปนทุกขในใจของตัว กลายเปนเอาทุกขมาทับถมตนเองกันมากมาย

แมแตโลกธรรมทั้งหลาย ถาเราเอาปญญาที่รูเทาทันมาวางใจให
ถูกตอง แทนที่จะบอบช้ําหรือเสียหาย ก็สามารถเอาประโยชนจากมันได

เริม่ตนกม็องเปนประสบการณทีเ่ราไดเรยีนรู วา ออ น่ี เราไดเหน็
แลวไง ทีพ่ระพุทธเจาตรสัไววา เราอยูในโลก จะตองเจอโลกธรรมเปน
ธรรมดา เรากเ็จอจรงิๆ ความจรงิมันกเ็ปนอยางน้ีเอง เราไดเหน็ ไดรูแลว

เม่ือมองเปนประสบการณสําหรับศึกษา เราก็เริ่มวางใจตอมันถูก



มองธรรมถูกทางฯ๕๒

(๕๒)

ตอง ตั้งหลักได ไมไปรับกระทบเอามาเปนทุกขขางในทับถมใจตัวเอง
ยิ่งกวาน้ัน เรากาวตอไป โดยคิดจะฝกตนเอง พอทําใจวาจะฝก

ตัว เราจะมองทุกอยางในแงมุมใหม เริ่มดวยมองเปนบททดสอบ คือ
ทดสอบใจและทดสอบสติปญญาความสามารถ ไมวาดีหรือรายเขามา 
เราก็ไดทุกที อยางนอยก็ทําใหเราเขมแข็งยิ่งขึ้น เหนือกวาน้ันก็ไดฝกฝน 
ไดพัฒนาตัวยิ่งขึ้นไป โดยใชเปนบทเรียน เปนตน

เฉพาะอยางยิ่ง ทุกขเปนแบบฝกหัด เปนเครื่องฝกสติ ฝกปญญา 
ฝกการแกปญหา เปนตน แมแตเคราะห ซ่ึงเปนโลกธรรมที่ราย ก็กลาย
เปนโอกาสที่ตัวเราจะไดฝกฝนพัฒนา

ขอที ่๒ ไมละทิง้สขุทีช่อบธรรม อันไดแกสุขที่เราควรไดควรมีตาม
เหตปุจจยั ซ่ึงเรามสีทิธิท์ีจ่ะได เชนถาเปนความสขุทางวตัถ ุ กเ็นนทีผ่ล
จากการประกอบอาชพีการงานดวยความขยันหมัน่เพียรโดยชอบธรรม

พึงระวังมิใหสุขของเราเกิดมีโดยตั้งอยูบนความทุกขของผูอื่น ไม
ใหเปนความสุขที่เบียดเบียน กอความเดือดรอนแกใครๆ จึงจะเปน
ความสขุทีช่อบธรรม เราสขุ ผูอืน่กไ็มทกุข ถาใหดียิง่กวาน้ัน กใ็หเปนสขุ
ดวยกนั เปนสขุทีเ่ผือ่แผ ซ่ึงชวยใหเกดิความสขุขยายกวางขวางออกไป

คนเรานี้จะตองรูจักพัฒนาความสุข ไมใชวาชอบความสุข อยากมี
มันนัก แตขาดความรูเขาใจไมรูจักความสุขเลย ไดแคอยูอยางพรามัว
กบัความยดึถอืดวยโมหะในภาวะอยางหนึง่วาเปนความสขุ แลวกใ็ชเวลา
ทัง้ชวีติตะเกยีกตะกายวิง่ไลไขวควาไมทนัถงึความสขุน้ัน ชวีติกจ็บไปกอน

โดยวิธีพูดอยางหนึ่ง ซ่ึงสอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนา การ
พัฒนาความสุขน่ันแหละ คือ การศึกษา

กรรมที่เรียกวา “การปฏิบัติธรรม” จึงกาวไปในสุข และผานความ
สุขตางๆ หลายแบบ และหลายขัน้หลายระดบั ดังทีท่านจดัแบงไวนานานัย
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ขอรวบรดัไวทีน้ี่เปนสขุ ๓ คือ ๑. สุขแบบแขงแยง หรือชิงกัน ๒. 
สุขแบบประสาน หรือสุขดวยกัน และ ๓. สุขแบบอิสระ

แมแตผูมีสุขที่ไมตั้งอยูบนความทุกขของผูอื่น สวนมากก็ยังอยูใน
ขัน้มีสขุแบบแขงแยงหรอืชงิกนั ซ่ึงโดยทัว่ไปเปนความสขุเน่ืองดวยวตัถ ุ
อนัจะตองไดตองเอา ถาเขาไดเรากเ็สยี ถาเราไดเขากเ็สยี ถาเขาสขุเรากท็กุข 
ถาเราสขุเขากท็กุข พอเราไดมาเราสขุ คนอืน่เสยีหรอือด เขากท็กุข แตพอ
เขาไดเราเสยีหรอือด เขาสขุเรากท็กุข เปนความสขุทีไ่มเอือ้กนั ยงักอปญหา

เม่ือพัฒนาจิตใจขึ้นไป พอมีความรักแท คือเมตตา ที่ตองการให
คนอื่นเปนสุข เราก็เริ่มมีความสุขแบบประสาน คือ เราทําใหเขาสุข เราก็
สุขดวย เหมือนความรักของพอแม ที่อยากใหลูกเปนสุข แลวก็พยายาม
ทําอะไรๆ เพ่ือใหลูกเปนสุข และมีความสุขเม่ือเห็นลูกเปนสุข

เม่ือเราพัฒนาจิตใจ โดยแผขยายเมตตาหรือธรรมอื่นเชนศรัทธา 
เราก็มีความสุขเพ่ิมขึ้น โดยที่คนอื่นก็มีความสุขดวย เปนความสุขจาก
การให ทีเ่จรญิในธรรม ซ่ึงทาํใหโลกมีสนัตสิขุ เริม่ตัง้แตในครอบครวัไปเลย

น่ีพูดพอเปนแนว ในเรื่องการพัฒนาความสุข ซ่ึงจะตองกาวตอไป 
ในความสุขที่ชอบธรรม ขึ้นไปจนถึงความสุขที่เปนอิสระ อันบรรจบเปน
จุดหมายของวิธีปฏิบัติตอความสุขที่ครบตลอดทั้งสี่ขอ

ขอที ่ ๓ ไมสยบมวัเมาในความสขุแมทีป่ระณตี แมวาความสุขที่
ชอบธรรมนั้น เรามีสิทธิ์เสพ ไมตองไปสละละทิ้ง แตทานก็ใหระวัง 
เพราะแมแตในการเสพความสุขที่ชอบธรรมนั้น เราก็อาจจะปฏิบัติผิดได

จุดพลาดอยูตรงที่วา เราเสวยสุขชอบธรรมที่เรามีสิทธิ์เสพน่ีแหละ
แตถาเราเกิดไปติดเพลินหลงมัวเมา ความสุขก็จะกลับกลายเปนปจจัย
ของความทกุข และทาํใหเกดิโทษได ขอสาํคัญคอืทาํใหเกดิความประมาท



มองธรรมถูกทางฯ๕๔

(๕๔)

“สขุ” แปลวา คลอง งาย สะดวก เม่ือมีสขุ จะทาํอะไร กท็าํไดงาย 
ไดคลอง ไดสะดวก ความสขุจงึเปนโอกาส มีอะไรควรทาํก็รบีทาํ จะไดผล
มาก ดังน้ัน ยามสขุ เม่ือเราไมประมาท กท็าํการดงีามสรางสรรคไดมากทีส่ดุ

ความสขุกเ็ปนโลกธรรมอยางหนึง่ ซ่ึงเปนอนิจจงั เกดิ-ดับ มี-หมด 
กลบักลายได ถาเรารูทนัความจรงิ และไมประมาท เม่ือโชคหรอืโลกธรรม
ทีดี่มีมา เราเปนสขุ เรากใ็ชโชค เชน ลาภ ยศ เปนเครือ่งมอืเพ่ิมพูนแผ
ขยายความสุข คือใชมันทําความดี ชวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย ทําให
ความสุขขยายจากตัวเรา แผกวางออกไปสูผูคนมากมายในโลก

น่ีก็คือ ใชความสุขเปนโอกาสสรางสรรคแผขยายความสุข
ขอที ่๔ เพียรทาํเหตแุหงทกุขใหหมดสิน้ไป คือพัฒนาความสุขที่

ประณีต และสูงยิ่งๆ ขึ้นไป จนถึงภาวะไรทุกข หรือบรมสุข
ความสุขทุกระดับที่พูดมา เปนสุขสัมพัทธ ยังมีเชื้อทุกข ผันผวน

ผกผันได ทานจึงใหปฏิบัติอยางที่วามาแลว คือ ไมติดเพลินแมแตในสุข
ที่ชอบธรรม คือใหไมประมาท เพ่ือจะไดกาวตอไป น่ันก็คือ ให
พัฒนาการมีความสุขตอไป จนถึงความสุขสูงสุด

ความสุขสูงสุด ก็คือความสุขที่ไมเหลือเชื้อแหงทุกข จึงเรียกวา
บรมสุข ก็คือภาวะไรทุกขน่ันเอง ซ่ึงยอมถึงไดดวยการทําเหตุแหงทุกข
ใหหมดสิ้นไป อันเปนวิธีปฏิบัติขอ ๔ ที่เปนสุดทายน้ี

น่ีคือสุขแท ของจิตที่เปนอิสระ ซ่ึงเกิดจากปญญาสวางแจง อัน
เปนความสุขเต็มอิ่ม ที่มีประจําอยูในตัวตลอดทุกที่ทุกเวลา ไมตอง
แสวงหาอีกตอไป

สาํหรบับคุคลผูเชนน้ี ชวีติทีเ่ปนอยูกดํ็าเนินดวยปญญา ทีท่าํการไป
ใหทนักนัถงึกนักบักระบวนแหงเหตปุจจยัทีเ่กีย่วของ ใหไดผลดทีีส่ดุ สวน
ในจิตใจก็มีความรูทั่วทัน เปนอิสระ อิ่มเต็มดวยความสุข



มนุษย: ปจจัยพิเศษในธรรมชาติ

แนวคิดและถอยคําสื่อสารสมัยใหม ที่รับตอทอดมาจากฝรั่งวา 
มนุษยทาํอยางนัน้ทาํอยางน้ีตอธรรมชาต ิถาไมระวงั ไมใชอยางรูเทาทนั จะ
พราง จะบงั หรอืแมกระทัง่บดิเบนความคดิของเรา ออกจากความเปนจรงิ

ไปๆ มาๆ คนสมัยน้ีก็เลยมองเหมือนวา มนุษยเปนอะไรอีก
ประเภทหนึ่งตางหาก ที่ไมใช ไมเปนธรรมชาติ แลวมาทําอะไรๆ อยาง
เปนมิตรบาง เปนศัตรูบาง เปนตน ตอธรรมชาติน้ัน

ไมตองไปเสียเวลาพูดถึงการที่ฝรั่งยอมรับความผิดพลาด ในการ
ที่พวกเขาไดมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และบอกกันใหมอง
ใหม โดยใหถือมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ อันเปนขอที่เขาย้ํากัน
นักในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติ หรือการรักษาสิ่งแวดลอม ในบัดน้ี

เรามองงายๆ ในแงเปนวิธีสื่อสาร ที่พึงรูเทาทัน ขอใหเขาใจวา 
มนุษยก็เปนธรรมชาติอยางหนึ่งหรือสวนหนึ่ง

ที่วา มนุษยทําอยางนั้นทําอยางนี้ตอธรรมชาติ ก็หมายความวา 
ธรรมชาติสวนที่มีชื่อเรียกวามนุษย ทําอยางน้ันทําอยางน้ีตอธรรมชาติ
สวนอื่นหรือสวนที่เหลือ หรือที่จริงคือ สําแดงอาการเปนปจจัยตอมวล
ธรรมชาติน้ัน

แลวก็ตองมองตอไปดวยวา ธรรมชาติสวนที่เปนมนุษยน้ัน ก็ไหล
ระคนปนคละเปนเหตุเปนผลรวมไปในกระบวนและระบบของธรรมชาติ
ทั้งมวลดวย

แตทั้งน้ี มนุษยน้ันเปนธรรมชาตสิวนพเิศษ ทีมี่คุณสมบตัอินัวเิศษ 
คือปญญา พรอมดวยเจตนา คือเจตจาํนงทีดี่หรอืราย แฝงอยูในศกัยภาพ



มองธรรมถูกทางฯ๕๖

(๕๖)

ทีอ่าจพฒันาใหคลีค่ลายขยายออกมาได ซ่ึงจะเปนปจจยัอนัยิง่ใหญ ทีผ่ลกั
ดันผนัแปรกระบวนและระบบแหงธรรมชาต ิ ใหปรากฏผลรวมแหงโลกที่
เปนไปไดตางๆ จนสดุทีจ่ะคดิคาดหมาย

เปนทีห่วงัแบบพทุธวา ดวยปญญาสวางแจงหยัง่เหน็ทัว่ตลอด ซ่ึง
สนองเจตนาอนัเปยมคุณความดทีีแ่ผสากล แหงจติใจทีไ่รพรมแดน ของ
มนุษยทีไ่ดพัฒนาตนทัว่รอบแลว ธรรมชาตสิวนมนษุยน้ี จะเปนปจจยัผลกั
ผันใหมวลธรรมชาติทั้งระบบ ปรับแปรไปเปนโลกที่มีสันติสุขอยางยั่งยืน

โดยภาวะที่เปนธรรมชาติสวนวิเศษ มนุษยไดมีขอบเขตแหงความ
เคลือ่นไหวในระบบเหตปุจจยัอยางซบัซอนกวางขวาง จนเหมอืนเปนแดน
แหงความสัมพันธซอนขึ้นมาอีกระบบหนึ่งตางหาก ดังที่เรียกวาเปนโลก
มนุษย หรอืสงัคม ซ่ึงมีมนุษยแตละคน อนัเรยีกวาบคุคล เปนสวนรวม

แตที่แทน้ัน มันหาไดเปนแดนตางหากจริงไม เพราะมนุษยที่มา
เปนบุคคล ซ่ึงเปนหนวยแหงสงัคมน้ัน ตัวจริงของเขาก็คือ เปนชีวิต ที่
เปนหนวยแหงธรรมชาตน่ัินเอง

มนุษยมากมายในบัดน้ี แปลกแยกหลงเพริดเตลิดไกล จนมอง
ตัวเองหยั่งไมถึงชีวิตที่เปนธรรมชาติ ทําใหไมสามารถแกปมที่เรียกวา
ปญหาชวีติและสงัคม เพราะไมสามารถโยงปจจยัทางสงัคมใหถงึธรรมชาติ

เรื่องน้ีก็ไดเกิดเปนปญหาในการมองและการศึกษาเขาใจธรรมใน
พระพทุธศาสนาดวย

ขอรวบรัดแสดงหลักเลยวา ทานผูรูแจงระบบสัมพันธทั่วตลอด 
เม่ือจะสรางสรรคแกปญหาของชีวิตและสังคม ทานตระหนักถึงปจจัยที่
โยงกันทั่วในระบบของธรรมชาติตลอดมาถึงแดนที่เรียกวาสังคม ทานจึง
วางวิธีปฏิบัติจัดการ ที่จะเอาปจจัยวิเศษในธรรมชาติสวนมนุษย คือ



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๗

(๕๗)

ปญญาที่สวางและเจตนาที่สะอาด บูรณาการเขาไปในกระบวนปจจัยของ
ธรรมชาติที่เกี่ยวของทั้งหมด เพ่ือรวมเคลื่อนไหวผลักดันใหกระบวน
ปจจัยน้ันคืบเคลื่อนไปสูการออกผลที่พึงตองการ

วิธีการและการจัดการทางสังคม ในการนาํเอาปจจยัธรรมชาตอินั
วเิศษของมนษุย (ปญญาสงู+เจตนาใส) บรูณาการเขาไปในกระบวนปจจยั
ของธรรมชาตทิีเ่กีย่วของทัง้หมด เพ่ือผลกัดันใหกอเกดิผลทีพึ่งตองการนี้ 
มีคําพระเรียกวา “วินัย” (ไมพึงหดความหมายไปตามภาษาไทย)

น่ีเปนเรื่องสําคัญยิ่งยวดที่จะตองชวยกันทําใหชัด เพ่ือใหพระ
พุทธศาสนาอํานวยประโยชนสุขสมจุดหมาย เฉพาะอยางยิ่งในยามที่
ความเขาใจคลาดเคลื่อนสับสนแผขยายกวางขวาง

ยกตวัอยาง เวลามเีรือ่งคนทาํความผดิชัว่ราย บางคนชอบพดูวา ไม
ตองไปจดัการอะไร แลวเขากจ็ะไดรบัผลกรรมของเขาเอง การพดูอยางน้ี
ตองระวงัใหมาก ทัง้จะขดัหลกัพุทธศาสนา และทาํใหตกอยูในความประมาท

ในเรือ่งนี ้จรงิอยู คนรบัผดิชอบตอกรรมของตน ตามกระบวนการ
แหงเหตปุจจยัของมนั น่ีคือกรรม ทีเ่ปนกฎธรรมชาต ิ(แบบพดูกวางๆ)

แตทีน้ี ปญญาอันเปนธรรมชาติวิเศษที่มีในมนุษย ก็มารูและรวม
กฎธรรมชาติน้ันแหละ โดยวางวิธีการที่เรียกวาวินัย (กฎระเบียบกติกาขอ
บัญญัติ และการปฏิบัติจัดการตามนั้น; กฎหมาย และการปกครอง) เพ่ือใหคนที่ทําผิดได
รับผลที่เปนการรับผิดชอบตอกรรมของเขา ใหสังคมไดประโยชน

ดังน้ัน เม่ือมีภิกษุทําความผิด จะไมมีการพูดวารอใหภิกษุน้ันรับ
ผลกรรมของตนเอง แตมีกรรมตางๆ ซ่ึงเปนบัญญัติทางวินัย ซ่ึงสงฆ
จะใชเปนเครื่องมือเพ่ือดําเนินคดีและลงโทษ เปนตน แกภิกษุที่ทําความ
ผิดน้ันทันที โดยไมตองรอผลกรรมจากปจจัยในธรรมชาติสวนอื่นๆ



มองธรรมถูกทางฯ๕๘

(๕๘)

จะตองไปรอทาํไม เราจงใจทาํอะไรเมือ่ไร กเ็ปนกรรมตามธรรมชาติ
น่ันแหละทนัท ี วนัิยหรอืกฎทีส่มมตไิว จงึใหพระสงฆทาํกรรมใสปจจัย
ใหมเขาไปชวยหนุนหรือผลักดันใหกรรมแสดงผลบางอยางออกมา 
อยางนอยผลขางเคียงที่เกื้อกูลตอสังคม ใครรอก็คือไมรูธรรมนั่นเอง

พูดอีกสํานวนหนึ่ง วินัย ก็คือความสามารถพิเศษของมนุษย ที่
นําเอาปจจัยธรรมชาติในสวนของมนุษย เขาไปเปนสวนรวมในกระบวน
การแหงเหตุปจจัยทั่วไปของธรรมชาติ เพ่ือใหบังเกิดผลดีแกมนุษยใน
ทางที่ดีงามพึงปรารถนา

มนุษยที่มีปญญา ไดพัฒนาดีแลว เม่ือเขาไปเปนสวนรวมใน
กระบวนการแหงเหตปุจจยัของธรรมชาต ิยอมเปนปจจยัทีมี่ประสทิธภิาพ
อยางยิง่ ทีจ่ะชวยใหกระบวนการแหงเหตปุจจยัทัง้หมดดาํเนินไปในทางที่
จะกอใหเกิดผลดีที่พึงปรารถนาแกชีวิตและสังคมของมนุษย
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คนสวนใหญ แมจะอยูในความเงียบ ก็กุมชะตากรรมของสังคม
ไทยในระยะยาว

เรื่องสาํคัญทีส่ดุขณะนี ้ กคื็อ ขณะทีค่นสองพวกหรอืหลายฝาย
ทะเลาะกนั สวนมากเขากมั็วแตหมกมุนอยูกบัเรือ่งเฉพาะหนาทีเ่ขาถอืวา
เปนปญหาของเขา ยิง่ถาเขาเขมนหมายจะเอาชนะกนัดวย บางทกีมื็ดมน
จนลมือยางอืน่หมด ทาํใหการงานสาํคัญของประเทศชาตพิลอยชะงกังนัไป

คนสวนใหญจะมวัหมกจมอยูแคน้ันไมได ประโยชนสขุของสงัคม
ประเทศชาต ิ ไมใชแคปญหาทีเ่ขาทะเลาะกนัอยู การแกปญหาเฉพาะหนาก็
ตองคดิตองทาํไป แตจะละเลยเรือ่งราวและปญหาใหญระยะยาวไมได

สถานการณปญหารายขณะนี ้ พูดกนัวาถงึขัน้เปนวกิฤตของสงัคม
ไทย ทีจ่รงิควรเรยีกวาเปนวิกฤตรอน เพราะวาทีแ่ทน้ันสงัคมไทยเขาสูภาวะ
วกิฤตมานานแลว

มีปญหาเลวรายมากมายกดักรอนสงัคมไทยอยูตลอดเวลา ซ่ึงควรใส
ใจคดิแกไขกนัอยางจรงิจงัไมนอยกวาปญหาวกิฤตรอนน้ัน หรอืยิง่กวาเสยี
อกี เพราะมนัเปนรากเหงาของวกิฤตรอนน้ันดวยซ้าํ

ตัวอยาง เชน
 สงัคมไทยเกลือ่นไปดวยพฤตกิรรมหวงัลาภลอย นอนคอยโชค รอผลดล
บนัดาล ไมหวงัผลจากการกระทาํดวยเรีย่วแรงความเพยีรพยายามของตน

 สังคมไทยเต็มไปดวยคานิยมฟุงเฟอ ชอบโกเกอวดกัน ฉาบฉวย 
ออนแอ ขาดความใฝรู ไมมีวัฒนธรรมแสวงปญญา
สงัคมไทยลุมหลงบรโิภคนยิม คนเอาแตเสพบรโิภค ไมมีนิสยัเปนนักผลติ
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 คนไทยมักตื่นอยูแคคอยตามกระแสความเจริญของประเทศที่พัฒนา
แลว เชน ตามฝรั่ง เหอญี่ปุน มีโลกทัศนแคบและวิสัยทัศนจํากัด 
ขาดความรูเทาทันและความมุงม่ันที่จะกาวขึ้นไปสูการแกปญหาของ
โลกและการสรางสรรคเพ่ือมนุษยชาติ
คนไทยมากมายหมกมุนในกาม ปลอยตัวมัวเมาในเรื่องเพศและ
ประดาอบายมุข จนสุดโตงยิ่งกวาวัฒนธรรมนอกที่ตนชอบตามอยาง
วัฒนธรรมไทยเสื่อมถอยรวดเร็ว จิตใจคนเหี้ยมหินลงไป อาชญา
กรรมรุนแรงแพรระบาดอยางที่แทบจะคาดคิดไมถึง

 ปญหาวัยรุนหนักหนา ทั้งเรื่องเพศ เรื่องความรุนแรง ความเสื่อม
ดอยในดานการศึกษา เกิดปญหาสุขภาพจากความหมกมุนมัวเมา
ดําเนินชีวิตผิด เชน เปนโรคอวนแตเด็กมากขึ้นๆ

 คนไทยมักไมรูจักใชเทคโนโลยี เอาประโยชนจากขาวสารขอมูลไมได 
แตใชเทคโนโลยีและเสพขอมูลในทางที่เกิดโทษ
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงในรูปแบบหลากหลายระบาดแพรขยาย
จนกลายเปนเหมือนของปกติสามัญ

ตองยอมรบัวา สภาพผโุทรมของสงัคมอยางนี ้ เปนมูลเหตอุยูเบือ้ง
หลงัวกิฤตรอนทีเ่รากาํลงัเผชญิอยู มันเปนวกิฤตทางสงัคมทีย่ดืเยือ้ และ
เปนวกิฤตทีล่กึลงไปในชวีติจติใจของคน เปนวกิฤตแหงคณุภาพของคน

ทั้งที่สภาพปญหาเหลาน้ีเกาะกินสังคมของเราอยางหนัก แตมันก็
ถูกละเลย อยางดีก็แคแตะปญหากันอยางผานๆ ผิวเผิน ปลอยใหมัน
สะสมตัวจนกลายเปนวิกฤตลึกที่แกไขไดยาก

วิกฤตรอนใหสตแิลว จงตืน่ขึน้มาขจัดวิกฤตลกึ ใหสงัคมไทยมชียัทีแ่ท
เหตกุารณรายทัง้หลายทีเ่กดิขึน้มา นาจะกระตกุเตอืนคนไทยใหได

สต ิและเจรญิปญญา
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แทนที่จะมัวรุนแรงกันในการทะเลาะเบาะแวง เราควรเขมแข็งใน
การที่จะสรางสรรค และมันก็เปนเรื่องที่เริ่มไดตั้งแตบัดน้ี ขณะที่กําลังมี
การทุมตัวแกไขวิกฤตรอนกันอยู เราก็แกปญหาวิกฤตลึกที่เปนฐานดวย 
เทากับใหสังคมแกปญหาทั้งวิกฤตรอนและวิกฤตลึกไปพรอมกัน

ไมชานานนัก วิกฤตรอนจะตองจบลง แลวไมวาเมืองไทยจะมี
รฐับาลใด วกิฤตลกึกจ็ะยงัคงอยู แลวเรากจ็ะตองเดือดรอนกบัมนัตอไป

บางรัฐบาล แมในยามปกติ ก็อาจจะคิดและทําการโดยไมแยบ
คาย แลวเสริมเติมวิกฤตลึกใหซํ้าหนักลงไปอีก

ถายังไมมีการแกไขวิกฤตลึกน้ันอยางจริงจัง มันก็จะนําเราไปสู
วิกฤตรอนครั้งใหม ทําใหสังคมหมุนเวียนอยูในวงจรบาป

ถึงจะมีวันที่พูดไดวา วิกฤตรอนจบแลว ประชาธิปไตยฟนคืนมา 
แตถาวิกฤตลึกยังอยู เราจะมีประชาธิปไตยที่นาภูมิใจไดจริงหรือ มันจะ
เปนเพียงประชาธิปไตยคุณภาพต่ํา ของสังคมที่เปนเหยื่อในโลกแหงทุน
นิยม ที่ถูกซัดพัดพาลอยไปในกระแสโลกาภิวัตน เปนสังคมที่ถูกกระทํา 
ไมสามารถเปนผูนําที่มีอะไรใหแกอารยธรรมของโลก

ถาใสใจที่จะแกไขปญหาและเขมแข็งในการสรางสรรคจริง ไมวา
ใครจะมาเปนรัฐบาล คนไทยจะตองเรียกรองแนะนําอยางเอาจริงเอาจัง
ใหรัฐและใหสังคมตองมุงม่ันในการแกปญหาวิกฤตลึกน้ี

จะตองเรียกรองและเรงรัด ใหมีการพัฒนาคุณภาพคนไทยอยาง
จริงจัง ที่จะชวยใหสังคมไทยไมตองมาหวาดหวั่นเสี่ยงภัยกับปญหา
วิกฤตรอนซํ้าซาก กับทั้งใหสามารถมีความภูมิใจมั่นใจในประเทศชาติ
ของตน วามีสงัคมทีเ่จรญิมัน่คง อนัเอือ้ตอการพฒันาของชวีติจติปญญา 
โดยมีประชาธปิไตยทีค่วรแกความหมายอยางแทจรงิ
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